
 

ACTA DE LA SESSIÓ 

 

Acta de la sessió del Ple -roig del Camp. 

 

Núm de la sessió:  2016/3 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2016/3) 

Caràcter de la sessió:  Ordinari 

Convocatòria:   4 de març de 2016 

Data:    9 de març de 2016 

Horari:    13:00 h.  15:30 h. 

Lloc:    Sala de Cultura "Agustí Sardà" 

 

  

Fran Morancho López, alcalde  president PSC-CP 

 

Enrique López González, regidor PSC-CP 

Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 

 

Juan Gallardo Algueró, regidor IMM 

Vicente Pérez Mula, regidor IMM 

 

Ferran Pellicer Roca, regidor A-VX+ 

Josep M. Gairal Marti, regidor A-VX+ 

 

José Francisco Moreno Herrero, regidor CIU 

Imma Margalef Ciurana, regidor CIU 

 

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-AM 

Abbas Amir Aarab, regidor ERC-AM 

 

Francisco Velasc  

 

Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC 

 

Núria Esquius Sánchez, regidora grup mixt 

 

 

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental 

Alberto Viñes Velasco, interventor  

 

-hi: 

 

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 

Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU 

Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU 



 

 

 

 

Sr. Alcalde: Bé, bon dia, donaríem inici a la sessió plenària. Han excusat la seva assistència el senyor 

Andreu i la senyora Yolanda Pérez, i em comenten que el senyor Chamizo per raons de feina a lo 

millor arriba una mica més tard. Abans de començar, dir-vos que quan finalitzi el ple farem un petit 

inici al ple. 

 

1.  
 
Sr. Alcalde: És aprovació s
gener, i del 10 de febrer. Si no hi ha res ho donaríem per aprovat. 

 

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de 

10 de febrer de 2016.  

 

 

 

 

2. Donar compte d del número 71 al 154 de 2016 

 
Sr. Alcalde: Següent punt, el 2, donar compte dels de

 

Sra. Aragonès: Nosaltres més que una pregunta tenim una curiositat. En el decret 094/2016 bé, 

Aleshores, la nostra pregunta és els treballadors homes 

aquest detall o no? 

Sr. Alcalde: No, el que fem és donar un regal als pares i al nen. Ah, perdona, als pares? Sí, crec que sí. 

Sí, sí. Si més no, quan estava jo... entenc que sí, perquè hi va haver un policia local, sí ara sí, segur. Hi 

va haver un policia local... sí, sí, sí, el regal és per al nadó, però sí. Sí, sí. Alguna cosa més? 

essió ordinària i 

 

 

 

3. Donar compte dels Decrets de Regidors del número 56 al 135 de 2016 

 

Sr. Alcalde: El punt dos és donar compte dels decrets de regidors del 56 al 135 del 2016. 

rament en 

el Llibre de resolucions de Regidors. 

 



 

4. 2016/225 Aprovar, si s'escau, la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada del 

Sr. Jose Francisco Hidalgo Berlanga. 

 
Sr. Alcalde: Continuaríem doncs amb el punt quatre que aquí seria apr

Berlanga. Senyor 

secretari, si vol fer cinc cèntims del punt, sisplau. 

Sr. Secretari: Sí, és un requisit per tot treballador públic que tingui una segona ocupació, ja sigui 

considerat correcta la petició. 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Alguna pregunta o aclariment per part dels grups? No? Passaríem doncs a 

la votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria aprovat el punt per unanimitat. 

 

       

segona activitat privada del Sr. Jose F. Hidalgo Berlanga 

Expedient número                         Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/spg /892/2016 

Tràmit:                                              Resolució 

 

Fets 

1. El dia 15 de desembre de 2015, el Sr. Jose Francisco Hidalgo Berlanga, funcionari interí per 

·licitant la compatibilitat al servei de 

 

 

2. 

itjà 

de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte 

propi com arquitecte tècnic. La dedicació a la segona activitat serà de 12 hores setmanals, 

distribuïdes fora de la jornada laboral, concretament de dilluns a dijous de 17:00 a 19.00 i 

divendres de 17.00 a 21.00 

 

3. Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix la 

e la 

 
 

4. Vist el dictam

2016. 

 

Fonaments de dret 

1.  

 

2. onaris de la Generalitat. 



 

 

3. Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les 

entitats locals. 

 

 

1. Autoritzar al Sr. Jose Francisco Hidalgo Berlanga la compatibilitat d

distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, amb la que 

ent, arquitecte tècnic, grup A subgrup A2, 

amb  jornada complerta. 

 

2. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

- 

comprometés la seva imparcialitat o independència, 

- 

del càrrec, 

-  

 

3. El Sr. Jose F. Hidalgo Berlanga, està obligat a 

qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 

 

Peu de recurs 

 

Contra aquesta resolució, podeu presentar una reclamació prèvia a la via administrativa, transcorregut 

un mes sense que se li hagi notificat cap resolució, el treballador pot considerar desestimada la 

30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu (LRJ-PAC). 

 

 

5. 2016/227 Aprovació inicial, si escau, del Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Mont-

roig del Camp. 

 
Sr. Alcalde: gànic municipal de 

-

que és el reglament que ha de marcar de certa manera el funcionament tant dels plens com de les 

comissions. I ara ho portaríem aquí al ple p

 

Sra. Aragonès: Bé, tal com ha dit el senyor alcalde, el reglament aquest orgànic que avui es deurà 

porar allò que crèiem convenient, en quant a novetats, i també perquè recollíssim les diferents 

sensibilitats. Bé, nosaltres diem que com va sent la dinàmica habitual no ens han acceptat cap de les 



 

ple, que passés a les set de la tarda per tal de facili  i per això 

repeteixo havíem proposat fer-ho a les set de la tarda. Una segona proposta, veient que aquesta no 

acceptat, i la tercera que vam proposar era si hi havia la possibilitat que els plens extraordinaris o 

aquests que denominem urgents també poguessin fer-se aq

acceptar. Un altre punt que es demanava és que a les juntes de portaveus hi hagués una mena 

-se cap 

document administratiu, però sí que es demanava una mena de pauta de lo que es parlaria, malgrat el 

senyor alcalde ja ens ha deixat ben entès que la junta de portaveus és aquest espai més de debat, de 

trobada, però nosaltres insistíem que era important que es convoqués amb un ordre del dia. Fins i tot 

els vam presentar una proposta de nous horaris de convocatòries per tal de poder pactar assistències 

i poder compaginar- -ho més 

compatible amb el nostre horari 

esmenes, presentem al·legacions, totes les hores que hi dediquem, per poder oferir que aquest 

tadana, però després aquesta transparència i 

aquesta participació resulta que no té efectes quan hi ha decisions. Pensem que queda molt bé dir, i 

però a 

Per tant, aquesta transparència i aquesta participació a nosaltres no ens serveix, i no ens agrada, i no 

 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès. Referent al tema dels horaris, no es va incorporar dintre del 

ROM cap horari de cap comissió de cap ple i es va dir ja en aquell moment perquè enteníem que 

havia de ser el moment de la constitució del ple de la organització qui marqui en aquest cas... com 

coordinació, com de les juntes de govern, no només horaris sinó dies, perquè entenem que ha de ser 

amb el ple que es fa a 

modificant el ROM constantment. Aleshores nosaltres el que vam fer és... vostès van fer una sèrie de 

els plens, aquesta és la nostra opinió, vostès tenen una altra, i jo espero que la respectin igual que jo 

respecto la seva, i sobre el tema que volien introduir que els plens extraordinaris fossin a una hora 

Perquè per això és extraordinari. Referent a la junta de portaveus, no és que no volguem posar una 

entenem que com bé vostè ha dit, és un òrgan bastant distès, surten els temes més importants, 

aquells que considera cada grup, i és per tractar-los allí. Em diu que estan ben informats? Jo me 

 amb que vostès facin 

Clar, nosaltres continuarem amb la línia de intentar comunicar la màxim i ser transparents. Això no 

significa que quan demanem el parer  mentre vostè no em digui el contrari, jo continuaré 

preguntant-els-hi el que nosaltres considerem necessari que els hem de preguntar, els hi continuarem 

preguntant, però que no acceptem això no significa que no siguem transparents, significa que vostès 

tenen un posicionament, i nosaltres tenim un altre. Però això no ha de ser cap problema. Ara, si vostè 



 

jo continuaré preguntant i crec que li he de preguntar. Ara, que no li accepti les seves propostes no 

significa que no siguem transparents. Que no accepti les seves propostes no significa que vosaltres 

Pe

 

Sra. Aragonès: Perdoni, però és que em sembla que són dos conceptes diferents. Transparència i 

participació. Jo quan he fet servir la paraula transparència he dit que molt sovint tenim la informació a 

la qual nosaltres hi volem accedir. Una altra cosa és la participació. És a dir clar, aleshores ens 

trobaríem que amb el que estem parlant de demagògia absoluta. Si constantment ens dóna peu a 

que nosaltres podem participar, i cap, cap proposta és acceptada, clar, ostres, la oposició aquí 

representem una part important de la ciutadania, no som dos o tres regidors en front a catorze. És a 

dir... 

Sr. Alcalde: Té tota la raó. Jo quan li demano la opinió no ho faig per demagògia, ni molt menys. I si 

no accepto la seva proposta o la proposta del seu grup, no significa que deixi de fer-li partícip, si no 

em diu vostè. Si vostè em diu, no, es que no volem participar més, perquè el que proposem no ens ho 

accepta. Doncs ja està, jo no li pregunto més. Però fins que no em digui el contrari jo continuaré 

preguntant. Que no li accepto les propostes? O no li accepten les propostes? Perquè no estem 

Aragonès. Ara, insisteixo, que vostè em diu, ara no em pregunti més perquè no em fan cas, doncs 

bueno, jo deixo de preguntar i ja està, però no és demagògia, ni molt menys, eh? Vamos, això sí que 

no... No és així. Eh? És un convenciment. Ara, si vostè no li sembla bé, doncs cap problema. 

Sra. Aragonès: Home, a mi em sembla que està utilitzant la participació dels grups polítics de la 

oposició per anar vetant-nos constantment. És a dir, jo entenc que vostès tenen la majoria, entenc 

que decideixin, però com a oposició i grup que hem presentat esmenes i al·legacions en el ROM, 

evidentment la nostra queixa és dir, ostres, hem fet propostes que ens pensàvem que algunes podien 

ser positives i no ens han acceptat. Doncs jo tinc el dret també de queixar-nos, i de fer evident que 

val, que participarem, no renunciarem mai a participar, és a dir, això no en tingui cap dubte, nosaltres 

renunciarem ni ens cansarem de seguir presentant esmenes i al·legacions malgrat segueixin siguent 

degatives. 

Sr. 

que vostè està intentant fer és girar la truita, no, no, no, escolti, ens vam comprometre amb un tema 

de comunicació, amb un tema de transparència, amb un tema de participació, ho estem portant 

endavant. No, jo no em vaig comprometre en cap cas, ni aquest equip de govern, el que vostè 

-la 

participar no significa que li hem de donar la raó. I probablement en algun moment, si a lo millor 

dient no perquè ho presenta Esquerra, ni molt menys. Per part de (audio tallat 0:14:21.3). 

Sra. Margalef: Sí, gràcies. El nostre grup municipal va presentar en el termini establert una vintena 

el què, és a 



 

ho creu oportú les inclou. Bé, és una manera de fer. Creiem que ens ha utilitzat i ens ha fet perdre el 

temps. Des de Convergència i Unió pensem que és interessant que les propostes es puguin debatre, 

co

articles que convinguin, per tal que aquest sigui el màxim plural possible perquè considerem positiva 

la varietat la representació tenint en compte que cada un dels grups polítics que estem aquí 

representem una part de la ciutadania del municipi. En canvi, ens hem trobat sense debat, perquè 

vostè ho va voler aprovar de pressa i corrents el setembre, presentant-nos la proposta en una 

comissió informativa i el nostre grup municipal va proposar de debatre-ho en una junta de portaveus. 

Ens va dir que si teníem esmenes a fer les presentéssim a portaveus el mes següent i així ho vam fer. 

ció 

fluida i àgil i que les reunions i assistència als òrgans col·legiats pugui comptar amb la màxima 

representació de la oposició. Res de res. Què hem de fer, presentar una moció perquè ens tornin a dir 

que no i fer-nos perdre el temps? Així doncs, el nostre grup municipal hi votarà en contra. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Canviarem el sistema de participació en tot cas, perquè veiem que no els hi va 

bé. En tot cas passarem la paraula al senyor Velasco, si és també el cas, doncs bueno... 

Sra. Margalef: Puc un moment? No és que no ens vagi bé, és que no hi ha hagut diàleg. 

Sr. Alcalde: En quin moment no hi ha hagut diàleg? 

Sra. Margalef

municipal. No hi ha hagut un moment per tractar aquest tema. 

Sr. Alcalde: Vostè ha fet unes propostes, nosaltres les hem vist... algunes enteníem que eren positives 

pel ROM, i les altres no. Hi ha hagut juntes de portaveus... En qualsevol moment vostès a la junta de 

iva va 

sortir aquest tema un moment, i vaig dir si voleu ho parlem ara, si no a la junta de portaveus, com 

vulgueu. Van dir a la junta de portaveus. A la junta de portaveus no van dir res! 

Sra. Margalef junta de portaveus. És que a més a 

més aquest tema va sortir perquè la senyora Aragonès el va treure, i al final de la junta de portaveus, 

alguns membres ja havien marxat.  

Sr. 

també els podem tractar allà. Vostès no ho van treure això! 

Sra. Margalef: Però vostè sabia que hi havia unes al·legacions i unes esmenes que han fet els diversos 

grups polítics, i no hi ha hagut un lloc per tractar-ho. Penso que vostè a la ordre del dia ho hauria 

 

Sr. Alcalde: A la comissió informativa vaig treure el tema, va sortir aquest tema i vaig dir, com vulgueu, 

o es tracta ara o es tracta el proper dia. Va sortir! 

Sra. Margalef:  I a portaveus no es va tractar. 

Sr.  

Sra. Margalef  



 

Sr. Alcalde: No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, perdoni, si vostès ho volien tractar a la comissió 

informativa ho podrien haver tret. Perquè estava allà el punt. I si no es va tractar a la junta de 

portaveus ho podrien haver tret! Clar.  

Sra. Margalef: Estic repetint, ho va treure la senyora Aragonès i ho va treure al final de la junta de 

portaveus... 

Sr. Alcalde: I no es va tractar? 

Sra. Margalef: No es va tractar amb prou profunditat. 

Sr.  

Sra. Margalef el dia.  

Sr. Alcalde: No, de la junta de portaveus no, eh? Ja ho he dit... 

Sra. Margalef: Vostè porta uns punts per parlar. 

Sr. Alcalde: Jo porto els punts que porto jo que entenc que són importants per parlar en aquesta 

comissió. Però sempre els hi he dit

treure! Sí, senyor Velasco, sisplau. 

Sr. Velasco: Sí, vamos a ver. Desde Ciudadanos una de las primeras cosas que pedimos al 

incorporarnos al grupo de trabajo municipal fue pedir el ROM. Yo tengo que decir que lo que está 

claro es que el ROM es un documento vivo que nosotros no dejaremos de alegar, proponer, etcétera, 

etcétera, y creo que será el momento en el que tendremos que debatir. Lo digo por alusiones. Lo que 

quiero decir con esto es que ROM es un documento vivo que aportaremos en su momento lo que 

tengamos que aportar. En muchas cosas no estamos de acuerdo, y seguiremos proponiendo y 

debatiendo. Creo que es así, ¿no? 

Sr. Alcalde: Sí, habrá un periodo de aprobación inicial en estos momentos, y si no recuerdo mal 

oportunas. Sr. Aragonès.  

Sr. Aragonès: 

municipal que ell creu més adient pel seu mandat. Per lo tant, nosaltres ens abstindrem, perquè no és 

 ell. Per lo tant nosaltres el respectem 

però no hi votarem a favor. Ens abstindrem; en contra, tampoc. 

Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? 

Sr. Pérez: Sí, yo lo único a comentar en el tema que dice Irene del tema horarios, este ayuntamiento 

hace tiempo en los mandatos ya hizo los plenos por la tarde. De hecho, eran a las ocho de la tarde. 

Nosotros no lo vemos bien porque te puedo asegurar que la misma participación que había más o 

menos ahora es la que había a las ocho de la tarde. Yo creo que la gente es cierto que a lo mejor 

puede tener más disponibilidad a las siete de la tarde que al mediodía. Pero yo creo que hace cuatro 

años, y te puedo asegurar que había plenos que estábamos completamente solos. Solos. Más o 

menos la misma gente que ahora. Decir horario cuál es el que le va mejor a la ciudadanía? Hombre yo 

creo que hoy en día con los medios que hay, la gente también se da por enterada. Si hubiera ruegos y 

preguntas en un pleno como antes había, pues entiendo que alguien pueda tener más intención en 

venir, porque directamente puede tener esta información. Pero esto no sucede así, por lo cual 



 

entiendo que con la información que hay hoy en día a la gente que se haga a las siete o las ocho de la 

tarde, o que sea al mediodía, no tenga mucha importancia. El tema de horario. 

Sr. Alcalde: Molt bé, 

Gràcies. 

 
   Aprovació del Reglament orgànic municipal 

Expedient número:  Secretari General/Serveis interns 
Tràmit:      Aprovació inicial 
 
Fets 
1. 

11/1

Ajuntament, així com també, articular els drets i deures dels membres de la Corporació.  
 

2. 

 funcionament i règim jurídic de les entitats locals; 

-
roig del Camp adopta el present acord constitutiu del Reglament orgànic municipal.  

 
3. -roig del Camp, ens local amb personalitat jurídica plena, exerceix les seves 

nicipal, 

submissió plena a la llei i al dret.  
 

4. Vist el dictamen de 
2016. 

 
Fonaments de dret 

1.  
 

2. Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
3. 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 

4. 
activitats i serveis dels ens locals 

 
-CP; A-

4 vots en contra (grups municipals: CIU i ERC) i 1 abstenció (grup municipal: FIC) acorda: 
 
 
1. -roig, amb el text 

que es transcriu a continuació.  



 

2. Sotmetre a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
 

3. 
at de resolució expressa. En el cas que es 

publicarà al Butll  

ESBORRANY DE REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP 

ÍNDEX 
Títol preliminar 

Article 1. Fonamentació jurídica 
Article 2. Prelació de fons 
Article 3. Inter  

 
 

Capítol primer. Òrgans de govern municipal  
Secció Primera. Disposicions generals 

Article 4. Òrgans Municipals. Secció Segona. El Ple Municipal 
  Secció Segona. El Ple municipal 

Article 5. Composició i atribucions 
Article 6. Classes de sessions 
Article 7. Lloc de realització, quòrum i publicitat de les sessions 
Article 8. Convocatòria i ordre del dia 
Article 9. Informes preceptius i la seva sol·licitud. 
Article 10. Normes de la Presidència 
Article 11. Inici de la sessió 
Article 12. Mocions 
Article 13. Procediment per al debat 
Article 14. Intervenció dels/les regidors/es afectats/des 
Article 15. Ajornament de la votació 
Article 16. Classes de votació i llur explicació 
Article 17. Aprovació dels Assumptes i de les Mocions 
Article 18. Precs i Preguntes al Ple 
Article 19. Actes de les sessions 

 
 

 
 

Art  
 

-delegats/es 
Article 25. Concepte i atribucions generals 

essa 
Article 27. Atribució i renovació de les competències delegades 
Article 28.- Delegacions per a comeses específiques 
Article 29. Responsabilitat dels/les regidors/es-delegats/es 

 
Article  
Article 31. Competències i potestats delegables 

 
Article 33. Durada i renovació de les delegacions 



 

Secció Sisena. Junta de Govern Local 
Article 34. Naturalesa jurídica 
Article 35. Elecció dels seus membres i funcionament 
Article 36. Competències 
 

Capítol segon. Òrgans de representació. Assessorament i control 
Secció Primera. Comissió de Projectes Estratègics  

Article 37. Objecte 
Article 38. Composició i funcionament 
Article 39. Competències 

Secció Segona. Comissió de Ciutadania  
Article 40. Objecte 
Article 41. Composició i funcionament 
Article 42. Competències 

conòmic 
Article 43. Objecte de les Comissions Informatives 
Article 44. Composició i funcionament 
Article 45. Competències 
Article 46. Comissions informatives de caràcter específic 

Secció Quarta. Grups Municipals 
Article 46. Constitució 
Article 47. Composició 
Article 48. Registre dels Grups Municipals 
Article 49. Dotacions materials dels Grups Municipals 

Secció Cinquena. Junta de Portaveus 
Article 50. Objecte  
Article 51. Composició 
Article 52. Funcionament 

 
Article 5  
  

Títol segon. Estatut dels membres de la Corporació 
Capítol primer. Drets i deures dels regidors/es 

Article 54. Drets dels regidors/es 
Article 55. Deures dels regidors/es 

Capítol segon. Incompatibilitat i regi  
Article 56. Incompatibilitats dels Regidors/es 
Article 57. Obligació de declarar els interessos 

 
 

Capítol tercer. Informació i participació dels regidors(es 
Secció Primera. Dret dels regidors/es a la informació 

Art 60. Dret general a la informació 
 

Article 62. Procediment per sol·licitar informació 
Article 63. Casos de denegació de la informació 
Article 64. Autorització i consulta de la informació sol·licitada 

Secció Segona. Participació dels regidors/es municipals 
Article 65. El dret a la participació 

 
Disposició derogatòria 

TÍTOL PRELIMINAR 



 

Article 1. Fonamentació jurídica 
- eglament Orgànic Municipal (ROM), fent ús 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Article 2. Prelació de fons 

1. 
 

 
2. Els punts no previstos en aquest reglament es regiran per la legislació administrativa general. 

 
 

 
 

TÍTOL PRIMER. 
 

Capítol Primer 
Òrgans de Govern Municipal 

Secció Primera 
Disposicions generals 

 
Article 4. Òrgans Municipals 

1. Els òrgans de gove

ea 

Projectes Estratègics, la Comissió de Ciutadania, i els Regidors/es  delegats/es, en els 
termes establerts en la legislació. 

 
2. A més a més, hi haurà els òrgans següents: la Junta de Portaveus i els Grups Municipals, en 

 
 

3. Podran haver-
 Constitució Espanyola, la Llei 

de Bases del Règim Local i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 

Secció Segona 
El Ple Municipal 

Article 5. Composició i atribucions 
1. agin estat 

designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec davant el propi 
Ple. 

 
2. L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la normativa de règim local vigent.  

 
3. El règim de funcionament del Ple Municipal serà l'establert a la normativa de règim local 

vigent, i a aquest reglament. 
 
Article 6. Classes de sessions 
Les sessions del Ple poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Extraordinàries Urgents. 
 



 

1. -roig del Camp tindrà lloc amb una 
periodicitat mensual, celebrant-se el segon dimecres del mes. Si aquest dia és festiu la sessió 
es traslladarà al primer dia feiner següent. 

 
2. És sessió Extraordinària la que es convoca per iniciativa de l'Alcalde/essa o de la quarta part, 

al menys, del nombre legal de membres de la Corporació en els termes establerts en l'article 
46.2 de la Llei 7/85. En aquests darrers casos, la petició anirà signada pels regidors/es que la 

tar i la documentació escaient. 
La celebració no es pot endarrerir més enllà de quinze dies hàbils des que ha estat 
sol·licitada. 

 
3. Si la urgència dels temes ho aconsellés, es podrà convocar la sessió Extraordinària Urgent, 

qualsevol dia i hora i sense complir el termini de dos dies hàbils exigits per la Llei 7/85. En 
aquest cas, el Ple, un cop reunit, analitzarà com a primer punt els motius de la urgència i es 
pronunciarà, per majoria simple, sobre si es realitza o si, contràriament, es clou. 

 
Article 7. Lloc de realització, quòrum i publicitat de les sessions 

1.  
 

2. 
istència caldrà que es mantingui al llarg de tota la sessió. En 

substitueixi. 
 

3.  Ple per 

intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones. 
 
Article 8. Convocatòria i ordre del dia 

1. sa. Amb la convocatòria, es trametrà a tots els 

dels ciutadans/es en els  
 

2. 

es tractaran els assumptes ordinaris o administratius; seguidament, les mocions que hi hagi, i 
 

 
3. 

mínim dos dies hàbils abans de la reunió, llevat dels casos de reconeguda urgència. 
 

4. Des del moment del lliurament de la convocatòria, els expedients administratius complerts, i 
tota la documentació adient, hauran de restar a disposició dels regidors a la Secretaria durant 
l
terminis o per qualsevol altre motiu. 

 
Article 9. Informes preceptius i la seva sol·licitud. 
 

1. -ne el/la secretari/a o 
 

 



 

2. 

-se tres dies hàbils abans de la data en què es pretengui obtenir la 

la sessió pels òrgans autoritzats. 
 

3. Els informes preceptius o els que se sol·licitin, contindran una referència als fonaments de fet i 

el cas que els informes siguin desfavorables a la proposta o moció, 
les quals es pot accedir legítimament al mateix o semblant resultat. 

 
4. El fet que els informes siguin desfavorables a les mocions o propostes dels grups municipals, 

no serà obstacle perquè la Corporació prengui les resolucions que cregui adients. La manca 
 

 
Article 10. Normes de la Presidència 
 

municipal les següents potestats: 
 

a) 
del màxim nombre de regidors/es en el debat i en la votació dels punts més rellevants, o per 

 
b) 

-ne una major informació. 
c) 

es desviïn notòriament de la qüestió a debat, o pronunciïn expressions injurioses o 

sala als regidors/es que, malgrat haver-  
d) 

tancada. 
e) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió quan es produeixin 

circumstàncies que així ho aconsellin. En aquest cas, la sessió es reprendrà un cop 
desaparegudes les circumstàncies expressades, dins del mateix dia o bé serà convocada per 
reunir-se de nou en el termini de tres dies. 

 
Article 11. Inici de la sessió 
 

1. -

prevista a la convocatòria o amb un màxim de deu minuts de tolerància. El/la secretari/a 
prendrà nota dels assistents, i també de les variacions que hi hagi. 

 
2. 

 
 

3.  
 
Article 12. Mocions 
 

1. Seguidament, es passarà al debat de les mocions presentades reglamentàriament. 
 



 

2. 
 

delegats/es i les grups municipals. 
 

3. Les mocions han de ser pre

corporació abans de la realització de la junta de portaveus. Es poden presentar fins a 2 
mocions per grup i sessió. 

 
4. 

 
 

5. En cas que el Ple no apreciï la urgència de la moció, aques
següent. 

 
 
Article 13. Procediment per al debat 
 

1. 
ta de 

resolució. 
 

2. 

els/les regidors/es elegits/des, per un temps màxim de cinc minuts per cadascun dels 
oradors/es. Els representants dels grups intervindran del grup menys nombrós al més 

obtingut. 
 

3.  als regidors/es que hagin intervingut en 
el primer torn, per un temps màxim de dos minuts. 

 
4. 

emmotllant-se a la mateixa durada fixada per als grups municipals. 
 

5. 
al·lusions, decidint-  

 
Article 14. Intervenció dels regidors/es afectats/des 
 

1. -se de debatre i de votar els assumptes en els quals tinguin 

 
 

2. Quan es donin els anteriors supòsits, i si el/la president/a estima que la presència del/ la 
regidora afectat/da pot condicionar el debat i el sentit del vot dels altres regidors/es, podrà 

 
 

3. 

 
 
Article 15. Ajornament de la votació 



 

 
1. El Ple podrà adoptar, per majoria simple, la resolució de deixar els assumptes que consideri 

 
 

2. Tanmateix, els assumptes restaran sobre la taula quan siguin retirats pel ponent o pel grup 
municipal que els proposà. 

 
3.  

 
Article 16. Classes de votació i llur explicació 
 

1. alde/essa sotmetrà 

del debat. 
 

2. La votació serà ordinària, a mà alçada, excepte quan qualsevol grup municipal demani votació 
nominal, pública o secreta i així ho acordi el Ple per majoria simple.  

 
3. La votació nominal consistirà en el requeriment de cadascun dels/les regidors/es per ordre 

cadascuna de les propostes sotmeses a votació. 
 

4. 

 
 

5. 
 

 
6. tervencions sobre 

aquest punt. 
 
Article 17. Aprovació dels Assumptes i de les Mocions 
 

1. 
ent. 

 
2. 

 
 
Article 18. Precs i Preguntes al Ple 
 

1. a a algun dels òrgans de 
govern municipal. Els Precs formulats al si del Ple podran ser debatuts però no votats. Poden 
plantejar Precs els grups municipals i els/les regidors/es individualment. 

 
2. da als òrgans de govern al si 

del Ple. Poden plantejar Preguntes els grups municipals i també els/les regidors/es 
individualment. 

 
3. 

ordinàriament pel destinatari a la 
resposta immediatament. 



 

 
4. Els Precs i les Preguntes plantejats per escrit seran presentats al/la president/a com a mínim 3 

dies abans de la data de la realització del Ple. Els Precs i les Preguntes escrits seran contestats 
ordinàriament durant la sessió, o motivant-ne el retard, en la següent. 

 
5. Es podran presentar fins a 6 precs i/o preguntes per grup municipal en cada sessió del Ple de 

 
 
Article 19. Actes de les sessions 

1. Serà funció del/la 
dels acords presos, les votacions produïdes, una referència succinta de les posicions dels 
grups municipals i també les altres dades a què es refereix la legislació del Règim Local. 

legislació, sempre que es demani expressament que consti  
 

2. 

podran fer-se de forma mecanitzada amb el paper autoritzat per la Generalitat de Catalunya. 
 

3. 
Corporació i en tot altre mitjà que ajudi a la seva difusió. 

 
Secció Tercera 

 
a 

1. 
govern municipal. 

 
2. 

municipals de caràcter col·legiat. 
 

3. Com a represent
defensar els interessos del municipi de Mont-roig del Camp. 

 
4. 

afers municipals, respon
juntament amb els seus delegats, davant del Ple i davant dels convilatans. 

 
 

1. c i les que 
 

 
2. 

acords i resolucions dels òrgans col·legiats de govern d  
 

3. 
7/1985, i de revocar les delegacions amb plena llibertat. A les delegacions atorgades per 

reglament si en el decret de delegació no es preveu cap altre règim. 
 

 



 

1. 
ser expressades formalm
comunicades a tots els qui tinguin un interès directe i legítim en la decisió. 

 
2. 

 secretari/a els foliarà i els conservarà en un registre que tindrà el caràcter de 
públic, alhora que expedirà les certificacions que li siguin demanades pels regidors/es o per 
qualsevol ciutadà/na amb interès directe. 

 
 

alde/essa podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població mitjançant els 
Bans, que es col·locaran en els espais habilitats per a la informació pública de la vila i al tauler 

 
 
Article 24. Moció de Censura a  

Transitòria 3ª de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
 

Secció Quarta 
s regidors/es-delegats/des 

Article 25. Concepte i atribucions generals 
1. 

prerr
locals, i seran, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. 

 
2. És funció dels/les regidors/es-delegats/es, gestionar i prendre les decisions corresponents a 

-delegats/es podran rebre totes les potestats 

actes administratius que afectin tercers, amb les limitacions que per a les delegacions de 

 
 

 
1. 

ser comunicats al Ple Municipal durant la primera sessió immediatament posterior perquè 
 coneixement. 

 
2. 

dies hàbils comptats des de la notificació del nomenament, el/la regidor/a no en presenta 
 

 
3. 

e 
cessament hauran de formular-se per escrit. 

 
Article 27. Atribució i renovació de les competències delegades 

1. 
ei 7/85. 

 



 

2. -
assumptes que preveu la delegació, les potestats que es deleguen, i també les condicions 

iferents de les condicions 
generals establertes en aquest reglament. 

 
3. 

del/la regidor/a-delegat/da. La delegació es considerarà acceptada tàcitament si, en el 
termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de la resolució, el/la regidor/a no en 

 
 

4. Es perd la condició de regidor/a-
següents: 
la condició de regidor/a. Les dues primeres causes de cessament de la delegació hauran de 
formular-se per escrit. 

 
5. Tant les delegacions com els cessaments hauran de ser comu

 
 
Article 28.- Delegacions per a comeses específiques 

1. 
municipal. 

 
2. Les deleg

limitada al temps de gestió o execució del projecte. 
 

3. er delegacions de comeses específiques per a la gestió de 
 

 
4. En tot cas els regidors/es responsables de les àrees de gestió, hauran de tenir, 

individualment, la delegació específica de cada una de les àrees. 
 
Article 29. Responsabilitat dels/les regidors/es-delegats/des 
 

1. Els/les regidors/es-delegats/des respondran políticament davant del Ple per ells, o de forma 
 

 
2. Els/les regidors/es-delegats/des hauran de comparèixer i informar de la seva gestió quan 

siguin requerits pel Ple o per la Comissió Informativa Especial. 
 

Secció Cinquena 
 

 
Les presc

 
 
Article 31. Competències i potestats delegables 

1. Són delegables totes les competències reconegudes en la Llei 7/85. 
 

2. Cap òrgan municipal no podrà, però, delegar en un tercer les competències o potestats 
 

 



 

3. 

excepte les potestats que resten indelegables segons la Llei 7/85 
 

 
1.  

 
2. 

 
 

3. 
 

 
Article 33. Durada i renovació de les delegacions 
 

1. Les competènc

derivi de la pròpia naturalesa de la competència delegada. 
 

2. rtir i recuperar, en qualsevol moment, la competència delegada: 

prengui coneixement; i el Ple mitjançant un nou acord pres per majoria simple i notificat al 
titular. 

 
3. En els casos de rescat de competència originària, podrà revisar les resolucions preses per 

 
 

4. Les competències delegades podr
sobre règim jurídic de les administracions públiques. 

 
Secció Sisena 

Junta de Govern Local 
Article 34. Naturalesa jurídica 
La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per un nombre de regidors/es no superior a 

que la presideix. 
 
Article 35. Elecció dels seus membres i funcionament 

1. bre de membres de la Junta de 
Govern Local, així com els/les regidors/es que en formaran part, els quals hauran de ser 
notificats individualment. 

 
2. La Junta de Govern Local es reunirà en sessió ordinària cada setmana, a les dependències 

municipals, en el dia i hora fixat. 
 

3. 

col·legiats i, en especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats, 

govern li hagin delegat funcions o competències. 
 



 

Article 36. Competències 
Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències: 
 
a)  
b)  
c) Les atribucions que directament li atorguin les lleis estatals o autonòmiques. 
 
 
 

Capítol Segon 
Òrgans de representació, assessorament i control 

Secció Primera 
Comissió de Projectes Estratègics  

 
Article 37. Objecte 

1. -
delegats/des puguin coordinar la seva actuació i informar de la tasca executiva de les seves 
regidories, en relació als projectes estratègics municipals. Avaluarà la posada en marxa dels 
projectes més importants per al futur del municipi, dissenyarà el procés participatiu lligat al 
seu desenvolupament, farà un seguiment dels tràmits administratius i tècnics per a la seva 

full de ruta aprovat. 
 

2. ableix sense perjudici de les competències que li corresponen al Ple de 
 

 
Article 38. Composició i funcionament 

1. La Comissió de Projectes Estratègics es composarà de la totalitat dels/les regidors/es que 
ostentin delegacions. 

 
2. La Comissió de Projectes Estratègics es reunirà el primer i tercer dijous de cada mes, a les 

dependències municipals. 
 

3. ue 
correspongui, que ostentarà totes les atribucions pròpies dels òrgans col·legiats i, en 
especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats, suspendre les 

 de govern li hagin 
delegat funcions o competències. 

 
Article 39. Competències 

1. La Comissió de Projectes Estratègics podrà emetre dictamen o recomanació sobre els 
diferents assumptes que li siguin sotmesos. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions 
executives a cap efecte. 

 
2. 

el funcionari en qui delegui, que aixecaran les actes de la Comissió. Els Dictàmens i 

corresponent. 
 

3. A les sessions de la Comissió tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, 
-hi 

quan siguin expressament requerits per la Comissió. 
 



 

Secció Segona  
Comissió de Ciutadania  

Article 40. Objecte 
1. -delegats/des 

puguin coordinar la seva actuació i informar de la tasca executiva de les seves regidories. 

gestió lligat a les persones, creació de districtes i constitució de les juntes de districte, procés 

 
 

2.  les competències que li corresponen al Ple de 
 

 
Article 41. Composició i funcionament 

1. La Comissió de Ciutadania es composarà de la totalitat dels/les regidors/es que ostentin 
delegacions. 

 
2. La Comissió de Ciutadania es reunirà el segon i quart dijous de cada mes, a les dependències 

municipals. 
 

3. 
correspongui, que ostentarà totes les atribucions pròpies dels òrgans col·legiats i, en 
especial, la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats, suspendre les 

delegat funcions o competències. 
 
Article 42. Competències 

1. La Comissió de Ciutadania podrà emetre dictamen o recomanació sobre els diferents 
assumptes que li siguin sotmesos. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives 
a cap efecte. 

 
2. La secretaria de la Comissió Ciutadan

funcionari/a en qui delegui, que aixecaran les actes de la Comissió. Els Dictàmens i 

corresponent. 
 

3. A les sessions de la Comissió tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, 
-hi 

quan siguin expressament requerits per la Comissió. 
 

Secció Tercera 
Comissions In  

 
 
Article 43. Objecte de les Comissions Informatives 

1. Les Comissions Informatives tenen per funció informar i debatre prèviament a la celebració 
del Ple els assumptes, la importància dels quals ho requereixi. 

 
2. 

joventut, gent gran, políti
entitats, seguretat ciutadana i protecció civil, pla de barris i policia administrativa. 



 

 
3. 

urbanisme, obra pública, noves infrastructures per al municipi, nous parcs, places, projectes 

jardins, serveis generals, medi ambient i sostenibilitat, medi natural i agricultura, salut pública 
i eficiència energètica, recollida i tractament de residus i neteja viària. 

 
4. 

impuls econòmic, ocupació, turisme, comerç i indústria, hisenda i contractació, mobilitat, 

 
 

5. uarà com a Comissió Especial 

 
 

6. Això no obstant, el Ple podrà debatre i votar els assumptes encara que no hagin estat 
informats per la Comissió Informativa, excepte en el cas en què el Ple hagués requerit 
expressament un Dictamen previ de la Comissió Informativa. 

 
7. 

síntesi de les postures dels diversos grups municipals. 
 
Article 44. Composició i funcionament 

1. 
 

 
2. Les Comissió Informatives es reuniran amb la periodicitat fixada. Així mateix, es reuniran quan 

es convoquin expressament 
3. El president ostentarà totes les atribucions pròpies dels òrgans col·legiats i, en especial, la de 

convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats, suspendre les sessions per raons 

competències. 
 

4. 
proporcionalitat de la representació dels grups polítics municipals en les comissions 

 
 
Article 45. Competències 
 

1. Les Comissions Informatives podran emetre dictamen o recomanació sobre els diferents 

cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte. 
 

2. Actuarà com a Secretari/a de les Comissions Informatives el de la corporació, o funcionari/a 

 
 

3. A les sessions de les comissions informatives tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les 

podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la comissió. 



 

  
Article 46. Comissions informatives de caràcter específic 

1. Al marge de les Comissions Informatives permanents, el Ple podrà crear comissions 
e les quals serà el de 

recaptar la informació sobre un tema i emetre el corresponent dictamen que se sotmetrà al 
Ple. 

 
2. 

aquesta secció per a les Comissions Informative
dissoldran automàticament en elevar el seu dictamen al Ple. 

 
Secció Quarta 

Grups Municipals 
Article 47. Constitució 

1. Els regidors i les regidores es constituiran en grups municipals. 
 

2. En la mesura que les possib
de Mont-roig del Camp ho permeti, els diversos grups disposaran a la seu municipal un 
despatx o local per reunir-se de forma independent. En la mateixa mesura es posarà a la seva 
disposició una infraestructura mínima de mitjans materials. 

 
3. Els grups municipals podran fer ús de locals de la corporació per celebrar reunions o sessions 

de treball. Per això podran formular peticions a través del registre municipal. En funció de la 
disponibilita  

 
Article 48. Composició 

1. 
regidors/es que no quedin integrats/ades en un grup quedaran automàticament incorporats 
al grup mixt. 

 
2. Els/les regidors/es que abandonin el grup format per la candidatura per la qual es van 

presentar a les eleccions locals no es podran integrar al grup mixt, sinó que quedaran com a 
regidors no adscrits. 

 
3. 

candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits polítics 
que la integrin decideixi abandonar-la. 

 
4. Els/les regidors/es que quedin en la condició de no adscrits tindran els deures i els drets 

individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que segons les lleis formen part de 

e la resta de regidors. 
 
Article 49. Registre dels Grups Municipals 

1. 
la denominació de cada grup (que serà la mateixa de la llista electoral), la relació dels seus 

convocatòries que triï cada regidor. 
 

2. Les dades que consten al Registre no són públiques, només hi podran accedir els membres 
de la Corporació. 

 
Article 50. Dotacions materials dels Grups Municipals 



 

materials i econòmics necessaris per al desplegament de les seves funcions. 
 

Secció Cinquena 
Junta de Portaveus 

Article 51. Objecte  
1. 

municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu. 
 

2. 
les sessions del Ple, en especial les mocions. Així mateix es pot reunir per tractar assumptes 

 
 
Article 52. Composició 
La Junta de Portaveus és constituïda per tots els/les portaveus dels grups municipals, sota la 
presidència de l'alcalde o alcaldessa. Els/les portaveus podran delegar en un altre regidor/a del seu 
grup municipal aquesta funció, en les sessions que es cregui convenient. 
 
Article 53. Funcionament 

1. La Junta de Portaveus es reunirà el divendres anterior a la celebració dels plens ordinaris, per 

mateix, e  
 

2. El/la president/a ostentarà totes les atribucions pròpies dels òrgans col·legiats i, en especial, 
la de convocar i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats, suspendre les sessions per 

i executar els seus acords quan els òrgans de govern li hagin delegat funcions 
o competències. 

 
3. Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni 

donaran lloc a cap acte administratiu. 
 

4. De les sessions de la Junta d

-se la sessió. 
 

5. Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus els membres 

 
 

Secció Segona 
 

 
Article 54. Ll  
 

1. 
instituir altres òrgans de qualsevol mena, ja siguin de caràcter polític, tècnic o mixt, o ja siguin 

 amb participació externa. 
 

2. 

na correcta administració municipal. 
 



 

TÍTOL SEGON 
ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 

Capítol Primer 
Drets i deures dels/les regidors/es 

 
Article 55. Drets dels/les regidors/es 
Són drets dels/les regidors/es els que expressament es reconeixen a la Legislació de Règim Local, i 
especialment els següents: 

A) 

de representació  
B) 

 en aquest reglament. 
C) Rebre els honors, les distincions i el tractament propis de la seva representació. 
D) Disposar dels mitjans materials per portar a terme la seva tasca, en els termes que es 

determinen en aquest reglament. 
E) Impugnar els acords i disposicions municipals 

 
Article 56. Deures dels/les regidors/es 

1. 
 

 
A) Assistir als Plens i a les reunions dels altres òrgans municipals dels quals sigui membre. 
B) Formular la declaració dels seus béns i activitats privades en el corresponent Registre 

 
C) Respectar la confidencialitat de la informació a la qual tinguin accés per raó del seu càrrec i 

els termes previstos en aquest reglament 
D) Complir amb les funcions i feines que li siguin atribuïdes i delegades i que lliurement hagin 

estat acceptades. 
 

Capítol Segon 
os 

Article 57. Incompatibilitats dels Regidors 
1. Les incompatibilitats dels/les regidors/es seran les que es determinin a la legislació de Règim 

Local, a la legislació electoral, i a les establertes en aquest reglament. 
 

2. ecialment pel compliment de les incompatibilitats dels 
regidors municipals. 

 
Article 58. Obligació de declarar els interessos 

1. Tots els/les regidors/es que prenguin possessió del càrrec, tindran el deure de declarar la 
situació del seu patrimoni i els seus  

 
2. 

produeixi una variació rellevant de les responsabilitats municipals dels/les regidors/es, o dels 
béns o activitats declarade
del regidor per finalització del manament o per qualsevol altra circumstància. 

 
3. 

la baixa o la variació de responsabilitats dels/les regidors/es. 
 



 

4. El termini màxim per fer les declaracions motivades per la variació de les dades registrals és 
 

 
 

1. La declarac
següents punts referits a cadascun dels regidors: 

 
a) Patrimoni 
b) Activitats i ocupacions professionals, mercantils o industrials 
c)   

 
2.  

 
 

1. 
foliat i enquadernat, 
autoritzat per la Generalitat. 

 
2. -

i-
testificada pel/la  secretari/a en qualitat de fedatari. 

 
3. Només els membres de la Corporació, i les autoritats de justícia o de comptes tindran accés a 

 
 

4. En qualsev
ningú no les pugui retirar. 

 
Capítol Tercer 

Informació i participació dels/les regidors/es 
Secció Primera 

Dret dels/les regidors/es a la informació 
 
Art 61. Dret general a la informació 

1. 

municipal. 
 

2. Conseqüentment, és obligació dels òrgans de govern municipal facilitar als/les regidors/es la 
 

 
 

Els serveis administratius municipals o els/les funcionaris/es corresponents estaran obligats a facilitar 
la informació sense prèvia autorització en els casos següents: 
 

a) 
informació pròpia de les seves responsabilitats. 

b) e tots els regidors a la informació i documentació pròpia dels 
assumptes que hagin de ser tractats pels òrgans col·legiats dels quals són membres, i a les 
resolucions o acords efectius de tots els òrgans municipals. 

c) ors/es a la informació o documentació pública de 

 



 

 
Article 63. Procediment per sol·licitar informació 

1. -se per escrit a 

 
 

2. article anterior, en cap cas no podrà facilitar-se als 

regidor/a-delegat/da corresponent. 
 
Article 64. Casos de denegació de la informació 

1. En rebre la sol·lic -la en els supòsits 
següents: 

 
a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a 

 
b) Quan es tracti de matèries referents a la seguretat ciutadana o protecció civil, la publicitat de 

 
c) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials, i de 

 
d) La informació que romangui sota secret sumarial. 
e) La manca de concreció de la documentació sol·licitada 

 
Article 65. Autorització i consulta de la informació sol·licitada 

1. Les sol·licituds de documentació o informació hauran de ser ateses en el termini màxim de 
 

 
2. En termes generals, la informació ha

administratives. Això no obstant, es podrà retirar la documentació sense abandonar en cap 
cas les dependències municipals, sota la responsabilitat del funcionari encarregat de la 
custòdia, i sempre que e  

 
3. 

 rebre 
les còpies de la informació es signarà un rebut de recepció. 

 
Article 66. Deure de guardar secret 
Els membres de la corporació tenen el deure legal de guardar total reserva en relació amb les 
informacions que rebin per fer possible el desenvolupament de la seva funció, singularment de la que 

de la documentació que pugui ser-los-hi facilitada, en original o en còpia, per al seu estudi. 
 
 
 

Secció Segona 
 

Participació dels/les regidors/es municipals 
 
Article 67. El dret a la participació 

1. 
la participació en 

 



 

 
2. -

hi, a manifestar- . 
 

3. 
seva participació en els òrgans municipals dels quals formin part. En especial, i en la mesura 

spai físic per desenvolupar les tasques 
pròpies dels seu càrrec. 

 
4.  

 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 

uest Ajuntament que 
contradigui alguns dels seus preceptes. 

 

 

6. 2016/228 Modificar, si s'escau, el règim de dedicació de dos regidors de la corporació. 

 
Sr. Alcalde:  

la corporació. En aquest cas hi ha dos regidors que estan per assistència a òrgans, la retribució la 

de la jornada, amb un import brut anual de 

19.500 euros. Cal a dir que aquest canvi de dedicació per estar per assistències o per estar en 

dedicació en aquest cas parcial, no influeix en el pressupost, aleshores, el sou final que cobrarien 

aquests regidors és pràcticament el mateix. Alguna intervenció per part de Ciutadans? Senyora 

Aragonès? 

Sra. Aragonès:   

ells per aquest canvi de situació? 

Sr. Alcalde: Sí, els regidors són Vicente Pérez i el regidor Juan Gallardo. Sí, sí. 

Sr. Pérez: Bueno, en mi caso, y creo que en el caso de Juan también, a ver, nosotros cobramos de 

alguna manera a dia de hoy (inaudible 0:23:33.7) por asistencia. Entonces, lo que intentamos es 

regular una situación laboral que asuma la realidad, es decir, yo cuando soy regidor, y soy regidor de 

obra pública y urbanismo, a veces me compaten reuniones en las cuales hay departamentos pues que 

me tengo que ir, porque la reuniones no me las monto yo, las montan ellos, a las cuales tengo que 

asistir. Si voy a estas reuniones, como me pasa a veces, que he salido días, y tengo que ir a Madrid, o 

he ido a Barcelona, o he salido a las cinco o a las cuatro de la tarde, o de alguna manera he tenido 

que coger el AVE a las seis de la mañana y llego a mi casa a las diez de la noche, y en este periodo de 

tiempo, porque estas reuniones yo no las establezco, porque me las imponen por los diferentes 

departamentos, resulta que he estado todo el día trabajando para el Ayuntamiento, pero no cobro 

ninguna retribución, porque como tengo una alegación por asistencia, el momento que dejo de ir a 

esta asistencia pues no se me percibe lo que está convenido. Por otro lado tengo que decir que soy 

una persona que siempre he estado trabajando en el Ayuntamiento por dedicación, menos un 

mandato porque la crisis (inaudible 0:24:42.9) que había, no paso quilómetros, no paso dietas, lo 

pueden comprobar, voy con mi coche a muchos sitios, no es que más que nada que sea un tema si 

usted quiere, económico, soy, seguramente, aparte del alcalde una de las personas que más le dedica 

a este ayuntamiento, y lo que entiendo es que si trabajo para el Ayuntamiento, pues regular esta 



 

situación. Entiendo que si estoy trabajando y estoy en un porcentaje parcial, lo lógico es que si voy a 

Madrid o a Barcelona o a donde vaya, pues que no me den más pero que tampoco me quiten, como 

a cualquier regidor que hay aquí, o como usted, supongo, si va a cualquier sitio le pasa lo mismo. Se 

trata de justificar un poco el tiempo que estás con lo que te retribuye el Ayuntamiento a nivel laboral. 

En principio se podía haber hecho al principio, es verdad, pero nosotros en el antiguo mandato 

teníamos un baremo en el cual había un porcentaje de reuniones que si no asistías no pasaba nada; 

en este equipo de gobierno, este mandato, se ha modificado, y lo que hago es modificar una 

situación que creo que es real. El tiempo que estoy trabajando a tiempo parcial para el Ayuntamiento, 

estoy trabajando. No quiero que me paguen más, ni menos, pero si me tengo que ir a Madrid y llego 

a casa a las diez de la noche, lo que no puede ser es que me digan que no he estado haciendo nada 

para el Ayuntamiento. De todas maneras también tenía que decir que, ¿hasta donde se regula el 

horario de un regidor o de un alcalde? Nosotros, yo soy regidor de este ayuntamiento las 24 horas del 

día, los siete días de la semana. Entonces, lo que se tiene que mirar más que el porcentaje que pueda 

tener una persona es la implicación que tiene con este puesto que está haciendo. Yo, si me llaman a 

las cuatro de la mañana el señor alcalde porque ha habido una desgracia yo me levanto. ¿O tengo 

que decir que no, porque estoy a media jornada, o estoy por asistencia? Lo mismo que usted, o que 

cualquier regidor de esta mesa. Cuando vamos un día laboral a un acto, también vamos como 

regidor, evidentemente por esto cobramos, y por eso la gente puede opinar de nosotros. Yo creo, lo 

que hago con esto, o lo que hacemos, es intentar, aparte de la asistencia, también cobramos por la 

resp

bueno, yo pensaba que no afectaría sinceramente a las retribuciones, y parece ser que sí afecta, cómo 

no se va a modificar, porque así se ha dicho en el equipo de gobierno, pues se intenta modificar yo 

(inaudible 0:27:04.1) el incremento económico va a ser el mismo. Nada más. 

Sr. Alcalde: Gràcies senyor Vicente. Senyora Aragonès? Senyor Gallardo, vol fer alguna explicació? No 

 

Sr. Velasco: Sí, a ver Ciudadanos cuando se eligió el equipo de gobierno, estuvimos a favor en 

concreto de las dedicaciones, se nos explicó, etcétera, y votamos a favor. Es un momento lo que no 

entendemos ahora, es que con el paso del tiempo se tenga que modificar. ¿El senyor Tico ha dicho 

que no va a haber modificaciones económicas? Vale, no era la información que yo tenía. 

Sr. Alcalde: Cambia el concepto, pero la retribución final del año, yo no he dicho que sea exacta , 

pero será prácticamente la misma, siempre y cuando, evidentemente, el regidor asistiera a todos los 

órganos que se convocaban y tal, que es lo que explicaba, que en cierta manera el regidor dice, que 

un día que tiene comisiones informativas o junta de gobierno, y tiene una reunión en otro sitio, este 

día no va a poder retribuirlo, pero en cambio sí que está trabajando para el Ayuntamiento, no sé si 

 

Sr. Velasco: De acuerdo. Y me gustaría acabar de comentar. Yo no sé si sabe lo que percibimos los 

regidores que estamos en la oposición. Y también la dedicación y las horas que le dedicamos a 

nuestra función. Porque es un compromiso para todos. Ya lo decidimos así en nuestro momento. 

(Inaudible 0:28:59.4) que tendría esta atención. 

Sr. Alcalde: ¿Me está diciendo que considera que tendrían que cobrar más? 

Sr. Velasco: Éste podría ser otro debate, pero quiero decir que nosotros también, cuando está un 

concejal en la oposición, dedicamos mucho tiempo y éste sería otro debate, seguramente que 

tenemos las cantidades económicas, y cualquier ciudadano las tiene, y en este caso si me ha hecho 

una pregunta, ya que me la ha hecho, hombre, entraríamos en otro debate, no sé si quiere entrar, 

 



 

Sr. Alcalde: No, para mí no es un debate, considero que si ustedes plantean una opción, soy 

consciente que cuando se está en la oposición se trabaja bastante y no está compensado 

económicamente. Soy consciente y conocedor. Y precisamente el otro día con la regidora de 

Convergencia lo estuvimos hablando, y si desde la oposición hay un trabajo y no se está viendo 

retribuido suficientemente, estoy dispuesto a que esto lo pongamos encima la mesa y mirar de buscar 

una solución, porque es cierto que si desde la oposición, y más los grupos que son unipersonales, 

como el suyo, o grupos donde siempre hay más trabajo que otro, realmente hay muchas horas de 

dedicación más allá del hecho de venir a un pleno, como es este pleno, que sí, que estamos dos 

horas, parece que se cobre mucho, pero no estamos cobrando por este pleno, sino por todo el 

trabajo que hay detrás. 

Sr. Velasco: Bueno, esto lo tendremos en consideración, aunque se tendría que debatir. 

Sr. Alcalde: Estoy de acuerdo. Sr. Aragonès, millor vostè primer. 

Sr. Aragonès: Bé, nosaltres hi votarem a favor. Creiem, no creiem, és, 

haver adoptat els concejals, o amb aquesta dedicació amb Seguretat Social, o per assistències. Si els 

dos concejals al seu dia van escollir per assistències, ara consideren que els hi va més bé anem a dir, 

amb una dedicació concreta, nosaltres ho comprenem i no entrarem en un tema personal. Ho podrien 

haver escollit abans, ho escullen ara. Bé, doncs per nosaltres ens sembla igual de bé que ho 

escolleixin ara o ho haguessin escollit abans. 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Senyora Aragonès. 

Sra. Aragonès  X 

(inaudible 0:31:44.4) òrgan col·legiat, i no puc assistir-hi perquè estic atenent a qualsevol usuari, o 

estic en alguna reunió amb alguna administració... 

Sr. Pérez: No, no, qualsevol usuari, no. Cuando voy a una reunión fuera, a Barcelona, o a Madrid, o 

Castellón, o a Valencia. Como si hoy me han dado una reunión en Madrid para hablar el tema de la 

via del tren delante del Ministerio, yo no podría estar aquí. Yo cobro por estar aquí, no cobro por 

estar en Madrid. En este momento, si en un mes me coincident dos o tres, y lo vuelvo a repetir, que 

no es un tema económico, en el fondo es un tema de regular una asistencia que sea real. Yo si estoy 

trabajando por el Ayuntamiento, estoy trabajando para el Ayuntamiento. Y si voy a Madrid, y me ve en 

el AVE de Madrid, que sepa que el regidor de este ayuntamiento está trabajando para este municipio. 

Otra persona puede pensar, yo qué sé, que estoy de fiesta, y sin embargo estoy cobrando para el 

Ayuntamiento. No es verdad. Cuando estoy en Madrid no cobro, para que se haga una idea. 

Sra. Aragonès: 

 

Sr. Pérez: Bueno, es que es así, está montado así. Por eso se lo digo. 

Sra. Aragonès

ats 

més econòmica, però el tema de la Seguretat Soci -ho 

 



 

Sr. Gallardo: No. El cost total està avaluat perquè les persones que van per règim de dedicació i 

assisteixen a totes les reunions que estan periodificades i es recullen en el document del pla de 

vol dir el cost empresa? La retribució bruta, que és la que surt ara, més la Seguretat Social a temps 

parcial. Perquè així no cal fer cap modificació pressupostària. Està plantejat així, i així era al mandat 

anterior, i així és ara. Repeteixo, si un agafa un regidor i assisteix a totes les reunions que estan 

planificades dintre del pacte de govern, que són les comissions, les anteriors juntes de delegats que 

ara són les de serveis, les dues del dijous, més les comissions informatives previstes, un ple mensual 

parcial. És a dir, el cost que té com a retribució, la seva retribució bruta, més el cost de la Seguretat 

extraordinari, és possible que el regidor que està en dedicació cobri una mica més que el que està en 

dedicació parcial. Ja es va muntar així en el seu dia. 

Sra. Aragonès:  

comentat el senyor Velasco. A nosaltres també, o sigui, una cosa és la dedicació parcial que hi 

dediquen en quant a hores de feina, atenent les administracions, etc., per aquells regidors que teniu 

Republicana també e

la feina que haurien de tenir els regidors, sobretot els de govern, en quant a representació en els 

organitzar aquí a Mont-

actes que tenen la tran

al govern haurien de tenir aquesta mena de delicadesa i de tacte en assistir-hi. Realment, per 

exemple, el regidor que no està en dedicació parcial, que és el senyor Enrique López, fins i tot 

treballa en diumenges, i no està ni a dedicació parcial, i he tingut la sort de poder coincidir en dues 

entregues de medalles centenàries, i és a dir, que a la Miquela Vidiella i a la Maria Toda, un diumenge 

al migdia que vénen Serveis Te

la contradicció de que 

un regidor que no té la dedicació parcial en quant a jornada es pateja tots els actes i és a tot arreu. 

centenàries, perquè em pensava que vostè no ho era, el regidor de la gent gran? 

Sr. López:  Soc el regidor de Serveis Social, i com que la medalla la tramitem des de Serveis Socials, el 

 

Sra. Aragonès

retreure, o ens podem retreure a tots plegats una vegada que no ens impliquem en la dinàmica 

-ho. 

Sr. López: Li agraeixo. Moltes gràcies, de veritat. 

Sr. Pérez: Solo una cosa. Yo he ido antes cuando estaba por asistencias, le puedo asegurar que soy 

una persona que voy bastante a actos. No a todos, evidentemente, porque a todos no se puede, 

algunos se hacen en Mont-roig, otros en Miami, otros en otros sitios, pero lo que hacemos es intentar 

repartirnos dentro del ayuntamiento el equipo de gobierno. Algunos han coincidido con usted y otros 

no, en algunos yo he estado y usted no ha estado, supongo que a usted le pasará lo mismo. 



 

Sr. Alcalde: Per part de Convergència? 

Sra. Margalef:  Convergència i Unió no 

Està clar que segons es va dir a la comissió informativa, més o menys es cobraria el mateix, però tenim 

licat 

el senyor Pérez, poden estar reunits per assumptes relacionats directament amb la seva regidoria i per 

tant els sigui impossible assistir als òrgans de govern municipal i percebre la corresponent retribució. 

Ara bé, amb un règim de dedicació parcial 

fixa. Ens hem plantejat votar-hi a favor perquè el que cobraria de més el senyor Pérez ho deixaria de 

cobrar el senyor Gallardo, i li hem de dir que en reiterades ocasions, tant per escrit, a través 

instància, com en aquest ple, hem sol·licitat les actes de les comissions de projectes estratègics i de 

ciutadania. Si no recordo malament es perceben uns 1.300 euros mensuals per la seva assistència, i 

des del mes de juny que es va constituir aquest 

 

mateix i des de fa vuit mesos i mig no tenim manera de saber els regidors que han assistit en aquestes 

rs per saber i 

el nostre vot serà negatiu. 

Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Passaríem doncs a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots 

a favor? Gràcies. 

 
  Determinació de les dedicacions exclusives, parcials i 

indemnitzacions per assistències. 
Exp. núm.:    Serveis Interns/Secretaria General/ cartipàs 2015-2019/  
Tràmit:     Ordinari 
 
Fets 
1. El dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en 

sessió pública el dia 13 de juny. 
 

2. 
 en règim de dedicació exclusiva, de dedicació parcial, o 

per indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats. Aquella resolució va ser modificada en 
data 11 de novembre de 2015. 

 
3. es considera necessari la 

 
 

4. de 
2016. 

 
 
Fonaments de dret 
1.  
 
2. 

municipal i de règim local de Catalunya. 



 

 
-CP; A-

4 vots en contra (grups municipals: CIU i ERC) i 1 abstenció (grup municipal: FIC) acorda: 
 
1. va establir el règim de 

dedicacions exclusives, de dedicacions parcials, o per indemnitzacions per assistències als òrgans 
col·legiats, dels regidors Juan Gallardo Algueró i Vicente Pérez Mula, de la forma següent: 

 
Juan Gallardo Algueró,  deixa de rebre retribucions per assistència als òrgans col·legiats 
locals, i passa a rebre amb una retr

municipals. 
 
Vicente Pérez Mula,  deixa de rebre retribucions per assistència als òrgans col·legiats locals, i 

65 % de la jornada, quedant incloses les assistències a tots els òrgans col·legiats municipals. 
 

2. Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresp
les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-
general de la Seguretat Social amb efectes del dia 10 de març de 2016. 

 
3.  Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i 

fixar-  
 

4. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 
 

 

 

7. 2016/229 Aprovar, si escau, la proposta de l'expedient de modificació de crèdits número 

3/2016, concessió de  crèdits extraordinaris i suplements de crèdits  finançats amb  anul·lacions 

o baixes de crèdits. 
 
Sr. Alcalde: 
número 3/2016, concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb anul·lacions 
o baixes de crèdit. Sisplau, senyor Gallardo. 
 
Sr. Gallardo
subvencions que han de percebre, i per tant, atès que són de tipus nominatiu doncs passen pel ple. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies senyor Gallardo. Alguna pregunta per part dels grups? Algun aclariment? Sí, 
senyor Aragonès? No, cap? Senyora Aragonès, sisplau. 
 
Sra. Aragonès:  Bé, repassant una miqueta les quantitats econòmiques assignades, ens preguntem 
una mica quin criteri pot tenir assignar una quantitat més elevada a una sola persona, i menys 
quantitat a una entitat que representa a tot un col·lectiu. 
 
Sr. Gallardo: En tot cas els regidors del departament li faran satisfacció... (conversa creuada). 
 
Sra. Aragonès: Jo no volia dir noms, però bé... és un document públic. Estem parlant de José Carlos 

també, 1.000 euros. Aleshores aquestes persones són en caire individual, una sola persona, i aleshores 



 

bé, doncs veiem entitats com pot ser el Country (0:42:50.0), els Grallers, podem tenir el grup 
sardanista, el Teatre Xuts, el conveni de Miami Sona de Cultura, que tenen assignacions inferiors a 
aquests mil i aquests cinc-cents euros. 
 
Sr. Redondo
Centre Esportiu (inaudible 0:43:18.5), que és un munt de gent i f

 ... 
 
Sr. Abbas  
 
Sr. 

creu oportú. 
 
Sr. Redondo: Jo vull explicar el perquè... vosaltres quan pareu a una persona, a un grup, jo estic 

euros a una persona només, i 2 re? 

persona a un grup! 
 
Sra. Aragonès: Perdoni, però és que no és la pregunta aquesta, és a dir, evidentment que aquelles 
entitats o associacions, col·lectius, que tenen una subvenció més elevada que aquestes dues persones 
individuals, això és coherent. La nostra pregunta és, aquelles entitats o associacions que representen 
un col·lectiu, que tenen una assignació econòmica inferior a la que té aquesta persona individual. 
 
Sr. Redondo: Tornaré a començar. En aquest cas, i comparo perquè sap que puc comparar dins del 
meu... per la comparació. Estem parlant de dos acords de patrocini i un conveni entre dos parts, 

entenem que una persona va a fer una prova atlètica a Sud-Àfrica, que té una repercussió important a 
la premsa i a la televisió i tal, i portarà el nom de Mont-
que pat

participar portarà el nom de Mont-roig del Camp, del nostre municipi, fora 
de patrocini de 1.000 euros. Perquè? Perquè patrocinem aquesta activitat esportiva. Com esperem 

nostre municipi per ajudar-los a fer 
tancant el tema de les bases, però bueno, és gratificar, i no gratificar, donar suport a aquestes 
entitats. I amb el tema del grup, amb un conveni amb un grup de gent, que fa unes activitats, i hem 

participa en una prova atlètica internacional, que té una repercussió molt important, amb lo qual 
patrocinem que aquell senyor esportista del nostre municipi que porta el nom del nostre municipi a 

seg
patrocini. El perquè a unes entitats culturals se li dóna menys? Doncs perquè tindran menys gestos, 
no ho sé, això no... Nosaltres valorem que aquest patrocini per aquest esportista és aquest, i ja està. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Per part de Convergència? 
 
Sr. Moreno: Bé, jo, ja que han tret el tema, jo interpreto, vull entendre que qualsevol entitat, qualsevol 
esportista que tingui activitats a fora, que tingui repercussió mediàtica, fent una entrada com Déu 
mana, fent una instància, entregant el projecte, tindrà el mateix tracte? 



 

 
Sr. Redondo:  Si hi ha diners, sí. 
 
Sr. 
Catalunya en diferents modalitats, amb tir al plat, i bueno, en el cas aquests hi ha una part de la seva 
uniformitat que posa Ajuntament de Mont-roig del Camp, vale? I bueno, es valora més o menys els 

evistes, i totes les despeses que pot tenir aquesta 

qualsevol altre cas com deia el regidor, hi ha un altre cas que ens estan demanant, ho valorarem 
també de la mateixa manera. Però ha de tenir una repercussió mediàtica, no és el fet de... el que es 
busca precisament amb aquest patrocini és que hi hagi una contraprestació per al municipi, i 
evidentment per ajudar aquesta persona, però per justificar aquesta ajuda, ens agafem amb el tema 
de la promoció. 
 
Sr. Moreno: Vale, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: De res. Acabem amb Convergència. 
Sra. Margalef:  Pensem que és positiu ajudar a les associacions i entitats perquè contribueixen a la 
cohesió i a la promoció del nostre municipi, i per això hi votarem a favor, però voldríem posar de 
manifest una demanda que ja fa anys que des  del Patronat de la Mare de Déu de les Roca es  fa, i és 

quest 
és de 250 euros mensuals, i només caldria incrementar 430 euros que falten per arribar als 3000. 

-
 

 
Sr. Alcalde: Gràcies. La regidora Esquius si us plau (inaudible 0:49:44.6). 
 
Sra. Esquius
havia tancat, o sigui, ja estava això en marxa, que en vaig parlar amb la Maria Neus, i ho tindrem en 

incorporat. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. 
 
Sra. Margalef: Gràcies. En tot cas si hi hagués una altra modificació de crèdit, doncs valorar si es 
pogués incloure o no. Gràcies. 
 
Sra. Esquius: Gràcies, si hi ha diners a la bossa doncs ho tindré en compte. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Sí... Senyora, o senyor... 
 
Sra. Aragonès:  

Cultura. O sigui, a part de que està molt bé que a nivell municipal evidentment ajudem 
econòmicament a totes aquestes entitats, han sortit dues noves subvencions que fins ara no es duien 

-professionals o gairebé 
 ha dit el regidor porten el nom fora del municipi etc., i seria una bona 

manera de fer-lis arribar la informació perquè podrien ser bons candidats a acollir aquesta subvenció. 
t o important com per 

mats que es fa diumenge, aquestes 
entitats seria interessant que entre tots plegats seria interessant que els féssim arribar tota la 
informació. És una mica feixuc, tota l



 

-hi. 
 
Sr. Redondo: La Diputació, has dit? 
 
Sra. Aragonès: 

 
 
Sr. s les subvencions, explícitament, si ha 

això ha sortit la setmana passada, la setmana següent ho tindrem damunt de la taula els diferents 
regidors, per tal de donar-li... 
 
Sra. Aragonès

 
Sr. Alcalde: I jo li he comunicat això també amb tota la bona intenció del món (conversa creuada 
0:52:59.1) El que vostè ha dit és molt interessant, el regidor ha pres nota, la regidora ha pres nota, jo 
no li 

 
 
Sra. Aragonès: No, és que jo a vostè no li he adreçat cap pregunta, jo estava parlat amb el senyor 
regidor i... 
 
Sr. 

cregui oportú ampliaré la informació. Senyor Aragonès. 
 
Sr. Aragonès: 

s de les entitats que fan activitats dintre del 

-les en subvencions 
s que fan activitat al municipi, és a on possiblement posar a un altre apartat de subvencions. 

No diem que no se la mereixin, ni sigui adequada, però que possiblement, com que està dintre del 
paquet de les entitats que fan activitats dintre del propi munic -
la, i llavors ja representa més aviat que se us podria donar una subvenció pel que representa de 
promoció, com si es fa, quan anem a Andorra, que també feu publicitat als mitjans de comunicació 

n una altra apartat. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies, senyor Aragonès. Senyora Esquius? 
 
Sra. Esquius
entitats que treballen al municipi, que són les que són més culturals, que participen a les festes i això 
estan per una banda, i per altra banda hi ha els convenis amb aquestes... amb la gent que es dedica a 
fer esports, i entitats més esportives. Estan separats. Aquí ho veus junt perquè és una modificació de 
crèdit, per ficar nominalment el pressupost, però estan separats. 
 
Sr. 
en contra? Abstencions? Doncs quedaria aprovada la modificació per unanimitat. Gràcies a tots. 

 

 



 

 Modificació de crèdits núm.3/2016 per concessió de crèdits 
extraordinaris  finançats i suplement de crèdits finançats amb 
baixes i/o anul·lacions  

Núm. Expedient:  8/2016  Serveis Econòmics/Hisenda   
Tràmit: Dictamen per a la Comissió Informativa  
 
Fets  
 
1. Davant la necessitat urgent i inajornable de realitzar les despeses que es detallen, que no es 

 

2. de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 
 

3. 
anul·lacions o baixes d
dotar de crèdit suficient a determinades despeses relacionades en el quadre de sota. 

4. Estimant que existeixen determinades partides del pressupost de despeses que poden ser 
anul·lades. 

5.  

6. Sent coincidents els imports de la modificació de crèdit proposada i del recurs financer que ha de 
Decret 

 

7.  

Fonaments de dret  
 
1. 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

2. 
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en 
matèria de pressupostos. 

3. 
Sostenibilitat Financera. 

4. 
Des
Aplicació a les Entitats Locals. 

5.  

6. 
entitats locals. 

7. Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera amb les 
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per les quals es Dicten Mesures per al 

Pressupostos de les Entitats Locals. 



 

 

 
1. Aprovar la proposta de modificació de  crèdits número 3/2016 extraordinaris i suplement de crèdits  

finançat amb per a la realització de la despesa proposada 
conforme al detall següent: 

 
  

Classe de modificació que ha de ser realitzada: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

Any  Org. Prog. Econ. Descripció Inicials Augment Definitius 

2016 130 33400 48920 

CULTURA, CONVENI AMICS DEL 

COUNTRY  0,00 300,00 300,00 

2016 130 33400 48921 

CULTURA, CONVENI COLLA 

GRALLERS MONT-ROIG  0,00 320,00 320,00 

2016 130 33400 48922 

CULTURA, CONVENI COLLA 

GEGANTERA DELS SIS CARRERS 0,00 700,00 700,00 

2016 130 33400 48923 

CULTURA, CONVENI COLLA DE 

GEGANTS BARRI DE DALT 0,00 700,00 700,00 

2016 130 33400 48924 

CULTURA, CONVENI CORAL 

SANT MIQUEL 0,00 2.950,00 2.950,00 

2016 130 33400 48925 

CULTURA, CONVENI CORO 

ROCIERO ARENA DEL CAMINO 0,00 1.350,00 1.350,00 

2016 130 33400 48926 

CULTURA, CONVENI CORO 

ROCIERO ARENA DEL MAR  0,00 1.350,00 1.350,00 

2016 130 33400 48927 

CULTURA, CONVENI GRUP 

SARDANISTA LA ROTLLANA 0,00 300,00 300,00 

2016 130 33400 48928 

CULTURA, CONVENI PATRONAT 

MARE DE DÉU ROCA 0,00 2.570,00 2.570,00 

2016 130 33400 48929 

CULTURA, CONVENI MIAMI 

SONA  0,00 700,00 700,00 

2016 130 33400 48930 

CULTURA, CONVENI GRUP 

TEATRE ELS XUTS 0,00 600,00 600,00 

2016 130 33400 48931 

CULTURA, CONVENI ARMATS 

MONT-ROIG 0,00 2.000,00 2.000,00 

2016 133 34101 48932 

FOMENT ESPORT,CENTRE 

EXCURSIONISTA ARENY 0,00 2.500,00 2.500,00 

2016 133 34101 48933 

FOMENT ESPORT,  JOSE 

CARLOS PACHECO GARCIA 0,00 500,00 500,00 

2016 133 34101 48934 

FOMENT ESPORT,  ANTONIO 

MORENO HURTADO 0,00 1.000,00 1.000,00 

        TOTAL 0,00 17.840,00 17.840,00 

 
 
 
 



 

 
 

SUPLEMENT DE CRÈDITS 
 

Any  Org. Prog. Eco. Descripció Inicials Augment Definitius 

2016 132 33802 48100 FESTES MONT-ROIG PREMIS  1.000,00 190 1.190,00 

2016 132 33822 48100 FESTES MONT-ROIG PREMIS  1.000,00 190 1.190,00 

2016 173 94300 44900 
EMPRESES MUNICIPALS.  

TRASNFERÈNCIA EMOMSA 
1.664.717,24 20.283,09 1.685.000,33 

    

TOTAL 1.666.717,24 20.663,09 1.687.380,33 

 
 
 

Any  Org. Prog. Eco. Descripció Inicials Augment Definitius 

2016 132 33802 48100 
FESTES MONT-

ROIG PREMIS  
1.000,00 190,00 1.190,00 

2016 132 33822 48100 
FESTES MONT-

ROIG PREMIS  
1.000,00 190,00 1.190,00 

2016 173 94300 44900 

EMPRESES 

MUNICIPALS. 

TRASNFERÈNCIA 

EMOMSA 

1.664.717,24 

  

  

20.283,09 

  

  

3.048,07 

  

  

    

TOTAL 1.666.717,24 20.663,09 5.428,07 

 
 
B)Recurs financer. 
 
Mitjans o recursos que han de finançar la modificació de crèdits: 
 
  a) Baixes  o anul·lacions 
 
Any  Org. Prog. Eco Descripció Inicials Baixes Definitius 

2016 130 33000 48920 
PROM. CULTURALS. CONVENIS 

ASSO 
16.000,00 13.840,00 2.160,00 

2016 140 34101 48900 
ACT ESPORT TRANSFERÈNCIES 

ALTR 
10.000,00 4.000,00 6.000,00 

2016 132 33801 22609 
FESTES VÀRIES MONT-

ROIG,ACTIVITATS CULTURALS 
5.000,00 190,00 4.810,00 

2016 132 33821 22609 
FESTES VÀRIES MIAMI, ACTIVITATS 

CULTURALS 
10.900,00 190,00 10.710,00 

2016 100 33705 13000 
CASAL AVIS. PERS. LAB.RETRIB. 

BÀSIQUES 

18.542,38 15.494,31 3.048,07 



 

2016 100 33705 16000 
CASAL AVIS. PERS. LAB.RETRIB. 

BÀSIQUES 

5.730,84 4.788,78 942,06 

     66.173,22 38.503,09 27.670,13 

 
Per tant, a nivell de resum, 
 
 

  IMPORT 

Suplement de crèdits  20.663,09 

Crèdits extraordinaris 17.840,00 

 TOTAL AUGMENTS 38.503,09 

Recursos financers emprats: 
 

Baixes o anul·lacions 38.503,09 

TOTAL FINANÇAMENT   

 
 
2. Exposar aquest acord al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un 

Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin 
 

 

 

 

8. 2016/230 Aprovar, si s'escau, l'actualització de les tarifes per als serveis urbans de taxi  2016.  

 
Sr. Alcalde:  tarifes per als serveis urbans 

de taxi 2016. Amb aquest cas com cada any hi ha una proposat per part de la Federació Empresarial 

doncs a la votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria aprovat per unanimitat. 

 
  Actualització de les tarifes per als serveis urbans de 

taxi 2015 
Expedient     Serveis Interns/Secretaria General/1-2015 
Tràmit      Ordinari 
 
Fets 
1. Vist que els taxistes de Mont-roig del Camp manifesten que mantindran les mateixes tarifes de 

 
2. 

2016. 
 
Fonaments de dret 



 

1. 

tr  
 

 
1. Aprovar la tarifa per als serveis urbans de taxi 2016 pel municipi de Mont-roig del Camp, 

e Tarragona,  que tot 
 

 
Concepte  Any 2015 

euros 
ANY 2016 

euros 
Tarifa 1      laborables de 20 a 8 hores, dissabte i 
festius 

  

Baixada de bandera 4,50 4,50 

Km recorregut 1,37              1,37 

 20,94 20,94 

   

Tarifa 2      laborables de 8 a 20 hores   

Baixada de bandera 3,78 3,78 

Km recorregut 1,16 1,16 

 22,49 22,49 

   

Suplements:   

Recollida a domicili 2,69 2,69 

Maletes 1,06 1.06 

Animals 1,06 1,06 

Sortida estació 1,10 1,10 

Càmpings direcció Cambrils 6,85 6,85 
 

 
2. Comunicar el present acord a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
3. 

de llicència amb les noves 
tarifes. 

 
Peu de recursos 
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 

comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 

 

 

9. 2016/277 Aceptar, si procede, la renuncia al cargo de regidor del Ayuntamiento del  Sr. Manuel 

Andreu Ruiz. 
 
Sr. Alcalde: Per últim, acceptar si procede la renuncia del cargo de regidor del Ayuntamiento del Sr. 
Manuel Andreu Ruiz. El regidor Manuel Andreu Ruiz ha presentat la renúncia del seu càrrec. Avui ja no 

anys que ha estat com a regidor del nostre municipi pel temps que ha dedicat i pel servei que ha 



 

donat a 

però bueno, en el moment en que rebem... Això no depèn tant de nosaltres sinó de Madrid, de la 
junta electoral. Molt bé, el punt deu seria... perdó! 
 
Sra. Margalef: Dues frases. Que Convergència i Unió vol agrair la dedicació i compromís que ha tingut 
el nostre regidor Manuel Andreu, tant des del passat mandat, tant 
nostre grup municipal. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs ara sí. Ho hem de votar... o 

 
 
Sr. Secretari: És acceptar, és una presa de raó que no té cap sentit votar perquè... 
 
Sr. Alcalde: Ni es vota ni res, o sigui que encara que diguéssim no, ell marxaria igual (riu). 
 
Sr. Secretari: És un tràmit per poder demanar el següent a la junta electoral. 

 

 
Identificación del expediente  Renuncia del cargo de regidor del sr. Manuel Andreu 

Ruiz 
Expediente  Serveis Interns/ Secretaria General/ cartipàs 2015-2019 
Trámite      Aceptación renuncia 
 
Hechos 
1. En este Ayuntamiento se presentó escrito del sr. Manuel Andreu Ruiz, Regidor del Ayuntamiento 

el día 1 de marzo de 2016, donde se formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este 
Ayuntamiento. 

2. Visto el dictamen de la Comisión Informativa de la área de impulso económico de fecha 2 de 
marzo de 2016. 

 
Fundamentos de derecho 
1. Artículo  9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento i Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
2. Artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, realizada la 

tramitación reglamentaria establecida. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda: 
1. Tomar razón de la renuncia al cargo de Regidor del Ayuntamiento que realiza el sr. Manuel 

Andreu Ruiz. 
2. Comunicar este  Acuerdo  a la Junta Electoral para que emita la credencial de la sra. Annabel 

Garcia Echevarria siguiente en la lista de las últimas  elecciones municipales, para poder tomar 
posesión del cargo. 
 

10. Afers sobrevinguts 

 
Sr. Alcalde: Molt bé, molt bé. Val, ara sí doncs, el següent punt seria, en el 10, afers sobrevinguts. No 

hi ha cap afer sobrevingut, 

11. Mocions 



 

Sr. Alcalde: i el punt 11 serien mocions. I en aquest cas demanaria al grup de Ciutadans en primer lloc, 

doncs la moció que ha presentar, sisplau. Gràcies. 

 

1. Moció per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb 
Mont-roig del Camp. 

 

Sr. Velasco: Vamos a ver. Presentamos una moción i nos gustaría hacer una pequeña introducción. 

Ciudadanos hace unos meses ya preguntó al responsable del área económica, le hizo unas preguntas 

sobre concretamente la deuda que mantenía la Generalitat con nuestro Ayuntamiento. Creemos 

oportuno que se nos dieran unas explicaciones y pues hemos creído oportuno, aparte de recordar lo 

del año pasado, pre-presentarlo en una moción para realmente poner hechos más de peso encima la 

mesa. Es una moción, bueno, que se ajusta, y me gustaría leerla. La moción en cuestión la hemos 

entregado para reclamar el pago de la deuda que mantiene la Generalitat de Catalunya con el 

Ayuntamiento de Mont-roig del Camp. Según la consejera de gobernación de administraciones 

públicas y habitatge, en respuesta por escrito a una pregunta sobre la deuda de la administración 

autonómica respecto a las entes locales, la Generalitat de Catalunya tiene una deuda pendiente a 

favor de los municipios que a fecha del 31/12/2015 asciende a 633 millones de euros. Esta cantidad 

representa más o menos el 7,06% del presupuesto de los ingresos totales de los ayuntamientos 

catalanes. Y según la consejera, está previsto que, según la consejera, ¿eh? Que la Generalitat hará 

efectivo este pago durante el 2016. Atendiendo que la Generalitat de Catalunya mantiene una deuda 

con el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, que creemos que genera problemas de tesorería en 

nuestro municipio, y supone un empeoramiento de las prestaciones y de los servicios que nuestro 

Ayuntamiento presenta en atención a las personas. Teniendo en cuenta lo expuesto, el grupo 

municipal de Miami  Mont-roig del Camp solicita al pleno del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 

la adopción del siguiente acuerdo: instar al Ayuntamiento de Mont-roig del Camp que requiera 

formalmente a la Generalitat de Catalunya que haga efectivo el pago de la deuda pendiente al 

consistorio antes de que finalice el ejercicio 2016; comunicar este acuerdo a la consejería de 

gobernación y administraciones públicas y habitatge, a la consejería económica, de Hacienda de la 

Generalitat de Catalunya, al presidente de la Generalitat de Catalunya, y a los presidentes de todos 

los grupos del parlamento de Catalunya. Gracias. 

Sr. Alcalde: Gracias Sr. Velasco. Algun grup vol fer alguna intervenció?  

Sra. Margalef

Catalunya ha fet tot allò que li ha estat possible tenint en compte les fi

des estatals i deslleialtat, incompliment de la disposició 

pagament de les aportacions econòmiques establertes a les diverses lleis, reglaments i sentències 

que afecten el desenvolupament de les competències, especialment en matèria social i educativa, 

 

Generalitat de Catalunya per culpa de les decisions estatals deslleials, un deute que aproximadament 



 

e tot això, 

nosaltres, com que defensem els interessos del municipi votarem a favor. 

Sr. Velasco: Sí, yo quería comentarle que efectivamente, vamos a ver, es cierto, es cierto, que se 

sí no queríamos 

equivocarnos y entrar a debatir, que creo que no es este el espacio, pero que es importantísimo y no 

queremos olvidar, es obvio, que creo que a día de hoy, creo que estamos por encima del millón 

doscientos euros que se le debe a este municipio, esto repercute en nuestra calidad de servicios, en 

nuestra infraestructura a nivel municipal, que podríamos potenciar muchas actividades. Me ha 

comentado varias cosas, no voy a debatir, pero se lo podríamos decir, hombre, creemos que la 

Generalitat, d

nuestro Ayuntamiento, y a lo mejor no dedicarse a hacer otro tipo de inversiones económicas fuera de 

su espacio que es el catalán. Gracias. 

Sra. Margalef: Més enllà de continuar amb aquest debat, nosaltres mirem pels interessos del municipi 

i votarem a favor. 

Sr. Velasco: Gracias. 

Sr. Gallardo: Sí, gracias, señor alcalde. Vamos a ver, recordarles simplemente que el mandato pasado 

ya se presentó una moción similar, no pasa nada, evidentemente la vamos a votar a favor, la vamos a 

votar a favor porque es nuestra obligación reiterar ante la Generalitat que pague lo que debe, porque 

para empezar, y lo quiero decir muy claro, cuando se produce un gasto y éste está programado, por 

lo menos una cosa que puede hacer la comunidad autónoma es reconocer la obligación. Porque a 

través del fondo de liquidez autonómico a lo mejor desde Madrid como ya sucedió con el tema del 

plan de barrios, nos lo pagarían. Pero es que ni siquiera, para que no se le hinche el déficit, reconoce 

las obligaciones que tiene con los ayuntamientos. De hecho, está utilizando los ayuntamientos para 

financiarse, más allá de que le dejen dinero como incluso le está dejando el de Barcelona. Por lo tanto 

hay una deslealtad muy clara con los ayuntamientos. Somos muy pequeños, tenemos, como mucho, 

derecho al pataleo, y no vamos a molestar. Entonces, para comenzar, partidas que están 

programadas, están en el presupuesto de la Generalitat que las tienen que subvencionar, como el 

fondo de cooperación local, o partidas relacionadas con subvenciones a escoles bressol, o guarderías, 

etc., ni siquiera cuando se ha realizado el gasto por parte del ayuntamiento y se ha acreditado, han 

reconocido la obligación. Eso es muy grave, porque eso impide que se aflore, que se deje constancia 

que esta deuda existe con el ayuntamiento, y que por lo tanto venga a rescatarnos el fondo de 

liquidez autonómico como repetidamente ha hecho. Eso sí que tendría que decirse de forma muy 

clara. La deuda que tiene la Generalitat con el Ayuntamiento es de 1.394.000 euros, consultado desde 

la fecha hace dos semanas. Es una deuda importante, asumible de momento. Asumible porque 

tenemos liquidez y tenemos una cuente de crédito que instrumentamos en este momento por si las 

cosas se deterioraran. Estimamos, por mucho que diga la consejera, ojalá tenga razón y no se 

equivoque, que se deteriorarán, porque al no reconocerse las obligaciones, no habrá forma que por 

los mecanismos previstos por el Ministerio de Hacienda, el Estado pueda, a través del FLA pagarlos. 

Pero es que además, estamos realizando y usted lo sabe, las obras de rehabilitación de los 

pabellones. Estas obras van en su mayor parte financiadas por la tesorería del Ayuntamiento, pero a 

última instancia están financiadas con subvenciones del plan único de obras y servicios de Catalunya, 

el PUOSC, o el plan de acción municipal. Ejecutaremos los pabellones, se terminarán las obras, se 

certificarán, se recepcionarán, y ya veremos cuando cobramos de la Generalitat, porque al paso que 

vamos, podemos encontrarnos al final de año que la Generalitat nos deba en torno a los 4 millones de 

euros. Entonces tendremos problemas. Tendremos problemas. Estamos en febrero, cuando si se 



 

terminan las obras, y no pagan, y encima no reconocen las subvenciones y no nos las pagan tampoco, 

nos podemos encontrar, si esta situación no cambia, que a primeros del año 2017 tengamos una 

deuda de en torno a los 4 millones de euros. Que sería una deuda acumular los gastos corrientes, las 

subvenciones que nos deben, el fondo de cooperación local, guarderías, etc., más el cerca de 800 mil 

euros que están financiando los pabellones y que tiene que satisfacer el plan único de obras y 

servicios de Cataluña. Por tanto, es una moción que se la vamos a aprobar, no por otra cosa, nosotros 

vamos a votar a favor y esperamos que se apruebe, no porque lo tengamos que hacer y nos guste, 

sino porque es de la máxima necesidad que este Ayuntamiento vaya cobrando como todos los 

demás, tampoco la situación del Ayuntamiento de Mont-roig es muy diferente a la de Cambrils, la de 

Hospitalet, etc. La verdad es que los ayuntamientos en Cataluña van a padecer mucho, van a padecer 

mucho si la Generalitat no cumple la ley, que es la materia de morosidad de operaciones comerciales, 

que también le obliga, sabe usted que las administraciones tienen que pagar en un plazo 

hay lealtad o hay deslealtad entre el 

Estado y la Generalitat, yo ahí no voy a entrar, incluso le voy a decir una cosa muy clara, es cierto que 

hay un incumplimiento de la disposición adicional tercero que afecta básicamente a infraestructuras. 

Esto es cierto. Pero también es cierto que las reglas del juego establecidas en la LOFCA, la ley 

orgánica de financiación de las comunidades autónomas, son conocidas por todos desde hace mucho 

tiempo. Y todas las comunidades autónomas españolas que se adhieren al régimen general, excepto 

el País Vasco y Navarra, tienen la obligación de dar cumplimiento a esta LOFCA. Cuentan con unos 

ingresos que conocen, y tienen que redactar y confeccionar sus presupuestos en función de esos 

ingresos. Hay comunidades españolas que han hecho los deberes, y que necesitan poca ayuda 

sistemática del FLA, que tienen reconocimiento acreditado, rating de deuda suficiente y que cumplen 

con sus ayuntamientos, y otra como la Generalitat que no está cumpliendo. Y esto nos está 

perjudicando. Muchas gracias. 

Sr .Alcalde: Si no hi ha cap intervenció més passaríem a la votació. Perdó. 

Sra. Aragonès: 

t la seva opinió. Es nota que es en 

els primers interessats que la Generalitat de Catalunya ens pagui el que ens deu. Però també hem de 

reflexionar sobre el debat que ja està més que gastadíssim, que pagui també primer qui ha de pagar.  

Sr. Alcalde: Passaríem, ara sí, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Quedaria doncs aprovada la 

moció per unanimitat. 

Moció per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb 
Mont-roig del Camp. 

Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en resposta per escrit a 

Catalunya té un deute pendent a favor dels municipis que a data de 31/12/2015 ascendeix a 633 
6% del pressupost dels ingressos totals dels 

ajuntaments catalans i, segons la consellera, és previst que la Generalitat faci efectiu el seu pagament 
durant el 2016. 

-roig del Camp que 
genera problemes de tresoreria al nostre municipi i suposa un empitjorament de la prestació dels 
serveis del nostre Ajuntament en atenció a les persones. 

El Ple de  per unanimitat, acorda: 



 

1. Mont-roig del Camp requereixi formalment a la Generalitat de 
Catalunya que faci efectiu el pagament del deute pendent amb el consistori abans de que finalitzi 

 
 

2. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a 
la 
de Catalunya i als Presidents de tots els Grups del Parlament de Catalunya. 

 

2.

TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT      

 

Sr. Alcalde: Hi ha més mocions, en aquest cas per part de Ciutadans no hi ha més. Per part de 

Convergència, sisplau, han presentat tres. Val. 

Sra. Margalef: icipal per treball 

desenvolupar una ordenança que estableixi una alternativa per fer front en circumstàncies justificades 

i amb consentiment de la persona de deutes municipals amb prestació de treballs en benefici de la 

comunitat. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup vol fer alguna intervenció? Començaria primer el senyor Gallardo. 

Sr. Gallardo

aquesta ordenança, aquesta proposta i ens sembla de dubtosa legalitat. En primer lloc, la llei general 

tributària bàsicament estableix que e

lliurar patrimoni que va ser efectivament valorat per experts independents, i per els propis tècnics 

Creiem important que de la lectura de la llei general tributària no hi ha lloc per fer supòsits de 

una administració pública, en qualsevol cas i sota qualsevol circumstància es pot donar per dues vies: 

o ets un emplea -ho així crec sincerament que 

dues vies. O compleixes i contractes per la via de la llei de contractes del sector públic, amb les 

complir els principis d

tampoc fóra possible fàcil instrumentar. A més a més, ja li comentarà el senyor Enrique López, vostè 

introdueix alguns elements a la seva moció, que creiem que tampoc es conjumen (1:13:28.2) 

favorablement amb la normativa legal vigen

 

vista, hem de tenir en compte que 



 

públic que depèn de la Diputació. I aquest organisme públic consultat només té previsió, fins i tot, de 

lt més partidari, i ens hem trobat 

-

executiu o en voluntària. Per tant creiem que des del punt de vista de base hauríem de comptar amb 

competència, perquè nosaltres els hi hem cedit, de la recaptació dels tributs. Després també, li he de 

Exigiria uns mecanismes de supervisió i control que nosaltres no tenim ni els recursos humans ni 

tècnics per poder-ho instrumentar. Per altra banda, li he de dir que no ens hem trobat mai amb una 

reclamació o amb una suggerència en aquest sentit. Molts contribuents que ens han dit que 

necessiten o més temps per pagar un deute tributari, i demanen o ajornaments o fraccionaments. I 

aquest Ajuntament, que té a la seva ordenança fiscal número 1 de gestió tributària la previsió de fer 

aquests ajornaments i aquests fraccionaments, doncs ho ha aconseguit fins i tot amb dispensa de 

suficient per donar cobertura a aquestes necessitats que es poguessin plantejar. Però és que fins i tot 

els tributs municipals, sinó també serveis bàsics com puguin ser 

nosaltres amb els informes favorables, podem instrumentar aquests ajuts i donar-li cobertura. Per tot 

aquest reguitzell de qüestions, li anunciem que li votarem en contra la moció. Gràcies.  

Sr. Alcalde: Gràcies senyor regidor. Sí. 

Sr. Gallardo:  Li agraeixo aquesta extensa explicació. Nosaltres vam presentar la moció fa 12 dies i 

això ens ho hagués pogut dir en una junta de portaveus. Gràcies. 

Alcalde: Senyor... senyor... 

Sr. López: Bueno, primer de tot, i encara que ja li comento que li votaré en contra, sí que vull felicitar 

el grup de Convergència i Unió a presentar mocions de caire social. Intentarem sempre dins de les 

nostres possibilitats estar al costat seu amb el caire social. En aquest cas concret, li he de dir que no, 

perquè nosaltres ja li estem donant cobertura, tal i com li vaig explicar a la junta de portaveus, ja 

estem donant cobertura a aquest col·lectiu i entenem que els treballs a la comunitat estem posant al 

mateix nivell a les persones penades i a les persones pobres o que no tenen recursos. Entenem els 

treballs a la comunitat com a una persona que enganxen fent un grafiti, i que hagi de restablir doncs 

la paret que ha pintat. Però no entenem, doncs veure a una persona, un pensionista que no li arriba, 

doncs pintant un banc, en exposició pública, com si hagués fet algo malament. Tenint en compte que 

lo que li ha comentat el senyor Gallardo, que nosaltres actualment ja donem cobertura. A la borsa 

 com ha dit el senyor Gallardo, hi ha 

ulleres, hi ha una sèrie de despeses de primera necessitat que estan incloses. 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor López. Passaríem doncs a la votació de la moció. Vots en contra? 

Abstencions? Vots a favor? Senyor secretari? 

Sr. Secretari: Queda rebutjada per set vots en contra, quatre a favor i una abstenció. 



 

 

BENEFICI DE LA COMUNITAT      

 

ENT DE DEUTES AMB LA HISENDA 

-ROIG DEL CAMP MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN 

BENEFICI DE LA COMUNITAT  

 

municipa

la realització de treballs en benefici de la comunitat.  

  

-

determinats deutes municipa  
  

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, regula aquesta potestat sancionadora de les administracions públiques, establint els principis 
que la fonamenten als articles 127 i següents, que són legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i 

ir el 
procediment sancionador, que són acompliment del procediment legal o reglamentari, dret a audiència del 
presumpte responsable, dret a formular al·legacions, a utilitzar els mitjans de defensa admesos en dret i el dret a 

 
  

La present ordenança pretén desenvolupar, amb total respecte als principis i a les garanties del procediment 
regulades amb caràcter general per a les Administracions Públiques, un mecanisme alternatiu que permeti 
substituir, en circumstàncies justificades i sempre amb el consentiment de la persona sancionada, deutes 
municipals amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat per fer front a un deute municipal amb una 

ial no és possible realitzar-la amb 
diners, per quins motius aquesta ordenança pot resultar especialment favorable per a certs col·lectius, 
especialment aquelles persones amb escassos recursos econòmics que es troben subjectes a la responsabilitat 
administrativa sancionadora.  
  

de Mont-roig del   
  

Article 1. Objecte  

sempre amb el consentiment de la pers
través de la realització de treballs en benefici de la comunitat per fer front a aquell amb una prestació personal 

imonial no sigui possible realitzar-la amb diners.  
  

Article 2. Concepte  

Es considera treball en benefici de la comunitat la prestació personal, no retribuïda, en determinades activitats 
 

  

 

-roig del Camp, 
cnic dels Serveis Socials municipals.  

  

Només podran acollir-se a la present ordenança les persones majors de 18 anys.  
  



 

commutables per treballs en benefici de la comunitat per lleis de rang superior, així com les infraccions molt 

Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com els de 

9/2205, de 29 de juliol.  
  

 

 

 -    Les persones jurídiques.  

- 
-Presidència la seva exclusió o no, de conformitat amb els informes tècnics emesos pels Serveis 

Socials municipals.  

- Les persones que, volent-se acollir a aquesta ordenança, no obtinguin un informe tècnic favorable dels 
Serveis Socials municipals.  

  

A mode orientatiu i sense que suposi en cap cas una llista de serveis tancada es podran desenvolupar els treballs 
en benefici de la comunitat en els serveis o equipaments següents: - Arxius i biblioteca.  

- Serveis Socials.  

- Medi Ambient.  

- Esports.  

- Centres polivalents   

- Neteja de la via pública i altres espais públics.  

- Manteniment i reparació de mobiliari urbà.  

-  

- Parcs, jardins i boscos.  

- Qualsevol altre servei o equipament municipal anàleg als citats anteriorment.  
  

Article  

Els treballs en benefici de la comunitat tindran caràcter voluntari i alternatiu, i no podran imposar-se sense el 
consentiment exprés de la persona deutora, després de la prèvia presentació de la seva sol·licitud.  
  

de la comunitat, les persones que comptin amb un informe tècnic favorable emès pels Serveis Socials municipals.  
  

En aquest sentit, els requisits per optar a la prestació substitutòria són:  

a) -roig del Camp.  
b) Acreditar davant els Serveis Socials municipals una situació o diagnòstic de necessitat socioeconòmica 
del nucli de convivència 

 
c) Sotmetre
pugui efectuar.  

  

El treball en benefici de la comunitat haurà de realitzar-se obligatòriament pel mateix subjecte passiu obligat al 
pagament del deute municipal.  
  

Article 5. Procediment  

La subjecció a un treball en benefici de la comunitat serà voluntària, personal i gratuïta, prèvia sol·licitud de la 

responsabilitat
comunitat.  
  



 

1. 
de reclamació del deute municipal fins a la resolució del treball en benefici de la comunitat:  

- 
ticle 7 de la present 

ordenança.  

- 
procediment de reclamació del deute municipal i la reclamació del deute seguirà el seu curs.  

  

2. 
comunitat exclourà la possibilitat de beneficiar-se dels descomptes previstos en les ordenances municipals.  

  

3. fici de la comunitat:  

equipament municipal més adequat per al compliment del treball en benefici de la comunitat, que valorarà entre 
-se i el tipus de deute municipal.  

  

4. 
es determinarà:  

a)  

b) Horaris, dates i llocs de realització. La mesura substitutòria haurà de regir-se segons la 
programació i flexibilitat amb la finalitat de fer-la compatible amb les activitats diàries de la 
persona interessada.  

c) Tipus de treball a realitzar.  
d) 

del procediment per fer efectiu el deute municipal per la Recaptació municipal perquè 
 

e) Informació de que el compliment dels treballs alternatius suposarà la condonació del deute 
 

f) 
circumstàncies personals de la persona que el realitzi.  

  

Article 6. Jornada de treball  

 
  

En tot cas es tindrà en compte la legislació específica per a determinats col·lectius.  

Per al compliment de les jornades de treball es tindran en compte les situacions personals, familiars i laborals de 
la persona prestadora del treball en benefici de la comunitat.  

  

orari vindrà determinat per aquest 

 
  

En c
 

  

La realització dels treballs en benefici de la comunitat en cap cas seran retribuïts.  
  

Article 7. Seguiment i control  

treball i el seu correcte desenvolupament, emetent a la finalització del treball un informe de valoració.  
  



 

Així mateix durant el compliment del treball en benefici de la comunitat, la persona prestadora haurà de complir 

seguiment i control dels treballs.  
L
treball.  
  

No obstant, en cas que aquest Ajuntament hagi aprovat la realització del treball en benefici de la comunitat i la 
persona responsable del seu compliment reitera la seva conducta en tres incompliments en qualsevol dels casos 

procediment per fer efectiu el pagament del deute que va originar aquest expedient:  

- Absència o incompliment horari.  

- Falta de rendiment en el treball en benefici de la comunitat i incompliment de les tasques 
encomanades.  

- No realitzar la prèvia formació en mesures de prevenció de riscos i no complir aquestes mesures.  
  

Article 8. Risc  

benefici de la comunitat. Durant el desenvolupament del treball o activitat en benefici de la comunitat, la persona 
prestadora estarà informada, protegida i obligada per la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.  
  

Article 9. Comissió institucional  

Es crearà una comissió institucional que estarà integrada per un/a representant de cadascun dels grups polítics 

reunirà, com a mínim,   
  

Article 10. Valoració  

al i les hores de la mesura 

de tal manera que cada 10 euros de deute correspondran a una hora de treball en benefici de la comunitat, 
essen  
  

benefici de la comunitat, indicant els trams de substitució dinerària per hores de treball, prenent com a referència 
 

  

Article 11. Interpretació  

Els dubtes que poguessin plantejar-se en la interpretació i aplicació de la present ordenança, seran resolts per 
tible de recurs davant els tribunals de justícia, 

previ al potestatiu de reposició.  
  

Disposició transitòria  

commutables per treballs en benefici de la comunitat que es trobin en tramitació, a la data de la mateixa.  
  

 
  

Disposició derogatòria  

ts i bans que continguin 
disposicions relatives a la mateixa matèria.  
  

Disposició final  

  



 

1. 
.  

  

2. El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o derogació expresses.  

 

 

3. MOCIÓ PER RECLAMAR LA CESSIÓ DELS HABITATGES BUITS DEL MUNICIPI PER TAL DE 

DESTINAR-LOS A LLOGUER SOCIAL  
 

Sr. Alcalde: Gràcies. Hi ha una segona moció per part de Convergència. Sisplau. 

Sra. Margalef: Convergència i Unió. Moció per reclamar la cessió dels habitatges buits del municipi 

per tal de destinar-

-los al fons 

 sol·liciti a la Generalitat de 

cessió obligat -hi a viure, que no 

-los a lloguer social i poder atendre 

isposa la llei. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna intervenció per part dels grups? Senyor Velasco? 

Sr. Velasco: Sí, a ver, nosotros nos abstendremos porque creemos que puede entrar en conflicto con 

las leyes vigentes. Pero nos gustaría que nos aclarara el apart

qué se refiere con propiedades de personas jurídicas? ¿Propiedad de personas jurídicas? 

Sra. Margalef: Per exemple, entitats bancàries. 

Sr. Velasco: Pero luego, en el segundo apartado cuando solicita, está hablando de una vez que se ha 

dispuesto el registro (inaudible 1:20:49.0) de habitatges vacíos! 

Sra. Margalef: Són habitatges en mans de bancs, per exemple, que están buits. Des de fa més de dos 

anys, sense una causa justificada. 

Sr. Velasco: ¿Que están en trámite de ejecución? 

Sra. Margalef:  No, que estan buits. 

Sr. Velasco: Pero que están vacíos quiere decir, estos habitatges, están al día, han pagado sus 

 

Sra. Margalef: Entenc (inaudible 1:21:25.0) que no. 

Sr. Velasco tros lo que no entendemos, a ver, nosotros tal y como lo hemos 

interpretado, que si una persona, aunque estén vacíos, está pagando sus impuestos, etc., no 

 

Sra. Margalef: No és una persona, és una empresa. 



 

Sr. Velasco Pero los bancos y las empresas, quiero decir, estas viviendas están al día 

de hoy pagando sus impuestos etc., etc., ¿o están en trámite? Es la duda que tenemos nosotros.  

Sr. vull recordar que posava algo de la cèdula 

I una cosa és que no estiguin al dia de pagaments, que es podria donar el cas, una cosa és que no 

estigui al corrent de pagament, i una altra cosa és que estigui al corrent de pagament, però en tots 

 

Sr. Velasco: Pero está al corriente de los pagos, aunque estén vacíos, no acabamos de entenderlo... 

Sra. Margalef: És que aquesta moció no va en aquest sentit. Va en el sentit que si hi ha un habitatge 

buit que està en mans de bancs per exemple fa més de dos anys, hi ha un municipi que té casos de 

-los a lloguer 

social. En cap cas estem 

1:23:01.9) la vostra pregunta per on va. 

Sr. Velasco: En este caso, vamos a ver, aunque sea personas jurídicas, el definir persona jurídica, si 

estan al día de sus impuestos, aunque estén vacías, no sé el porqué, se está yendo contra la 

propiedad privada, a nuestro entender, de estas viviendas. Otra cosa es que estén en trámito, que 

acabamos de entender. 

Sra. Margalef: Nosaltres ens basem 

incomplint cap legislació vigent. 

Sr. Velasco: Yo creo que entra en conflicto, però bueno... Gracias de toda formes. 

Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies. Si no hi ha cap intervenció més... Sí, perdó. 

Sr. López: 

de Mont-roig 

que no ha passat pel ple. La resposta que ens han dit és que a finals de mes hi ha un ple monogràfic 

sobre la llei 14/2015, i que lo que està passant ara mateix és q viendo venir la 

a reformar. Llavors estem mirant de desencallar això. Això per un cantó. Pensi que Ada Colau està 

amb la mateixa s

comanda però no han rebut resposta. Estan en la mateixa situació. Encara que nosaltres sí que la 

votarem a favor. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Doncs passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria 

aprovada la moció.  

 

MOCIÓ PER RECLAMAR LA CESSIÓ DELS HABITATGES BUITS DEL MUNICIPI PER TAL DE 

DESTINAR-LOS A LLOGUER SOCIAL  

 

e, del dret a 

l'habitatge.  

 



 

Atès que el Decret llei 1/2015, de mobilització del parc d'habitatges provinents d'execucions 

hipotecàries, estableix per primer cop el dret de tanteig per part de les administracions públiques i es 

crea el Registre d'Habitatge

dels bancs després de produirse una execució hipotecària.  

 

Atès que la Llei 14/2015, de creació de l'impost sobre els habitatges buits estableix un nou impost als 

habitatges buits durant almenys dos anys sense causa justificada per tal d'estimular els bancs i 

empreses tenidores a posar els habitatges  buits a disposició del Fons d'Habitatges de Lloguer per a 

polítiques socials. El reglament que el desplega va ser aprovat als acords de Govern del 16 de febrer i 

 

 

Atès que la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 

pobresa energètica és el resultat d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promoguda per la 

Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Observatori DESC i l'Aliança contra la Pobresa 

Energètica.  

-

d'aquesta cessió són els habitatges buits propietat de persones jurídiques i que faci dos anys que 

estan buits sense causa justificada, sempre i quan els habitatges buits estiguin en un municipi en què 

 

 

ls: PSC-CP; A-VX+, IMM, grup mixt, 

CIU, ERC i FIC) i 1 abstenció (grup municipal:   

 

 

 

2. Una vegada es disposi del registre, iniciar els tràmits per exigir la cessió obligatòria, durant 3 anys, 

dels habitatges buits que estan per entrar-hi a viure: que no necessiten rehabilitació i tenen cèdula 

-los a lloguer social i poder atendre a les persones en situació d'exclusió 

 

 
 

4. MOCIÓ PER MODIFICAR EL FRACCIONAMENT DELS IMPOSTOS 
 

Sr. Alcalde: -la el regidor, volia comentar-li una cosa, o 

la exposes, com vulguis. 

 

Sra. Margalef: Moció per modificar el fraccionament dels impostos. Hem rebut moltes peticions sobre 

calendari del contribuen



 

is amb un rebut 

cada quatre mesos. 

Sr. Gallardo: Anem a veure, jo els hi explico. Ja els hi he dit abans, Base té cedida la competència en 

que passa? Doncs que un cop has cedit la competència és Base qui dissenya 

com has recaptat aquest impost en concret. I nosaltres ja fa molt de temps, inclús vostès quan estaven 

nessin la major 

flexibilitat en el pagament dels tributs recurrents. Quins són els tributs recurrents? Els que es paguen 

om vostè molt bé ha dit, hi ha molta demanda de que es faci un 

no té els sistemes informàtics preparats per fer aquest tipus de fraccionaments en el temps. Inclús 

que el contribuent pot agrupar tots els tributs que té periòdics, IBI, escombraries, i vehicles, i pagar-lo 

emple a Reus, o a Tarragona, o a Barcelona, que aquests 

municipis sí que tenen Hisenda, la recaptació la porten ells, i la tenen descentralitzada. Base ens va 

uany previsiblement intentaran posar en marxa el compte corrent tributari, amb la qual cosa 

quedaria coberta la demanda que vostès fan amb aquesta moció. Per la qual cosa, jo els hi acceptaria, 

i crec que és perfectament acceptable, perquè és perfectament coherent el que vostès plantegen, 

però hi ha una impossibilitat física fins que Base ho pugui instrumentar. Jo per tant els hi demanaria 

punt de vista tècnic, i automàticament entrem ja amb un disseny molt similar al que ja té Reus o 

podríem portar a terme, amb la qual cosa, si no la pots portar a terme, doncs tampoc té massa sentit. 

Jo els hi demanaria aquest plantejament. Ho deixo al seu criteri.  

Sra. Margalef: Si posem un afegit que digui sempre que sigui possible? Si queda aprovada quedarà 

un compromís més ferm... 

Sr. Gallardo: Inclús per escrit ja està demanat a Base. Ja està demanat. Però no perquè nosaltres... 

impossibilitat, i és així, de fer-ho, fins que facin les seves proves, pensi que Base porta la recaptació de 

un programa molt potent, però molt pesat, i canviar-ho els hi està costant... bueno, els hi està costant. 

És que això no té sentit que ho aprovem ara, així. Ho deixo al seu criteri. Clar, és que ara no els ho 

podem aprovar, perquè si això arribés a Base, Base diria, escolti, vostès ja saben, ja hem parlat de tot 

olíticament perquè 

saben vostès que ho estem canviant des del punt de vista informàtic, i ja hem mantingut reunions en 

aquest sentit perquè no només és Mont-roig, hasta ho ha demanat Tortosa, ho ha demanat Calafell, 

ho ha demanat Torredembarra, ho estan demanant pràcticament tots els municipis una mica grans, on 

els tributs individuals ja tenen una certa importància, ja ho estan demanant. Jo si vol, vostès ho deixen 

sobre la taula, i els hi dono més informació, i inclús els hi demano a Base que facin un informe sobre el 

particular on ens facin un escrit on vostès ho tinguin present, jo crec que seria més positiu que 

debatre una cosa que en un moment no es pot implementar i tampoc és qüestió amb un òrgan com 

és Base, que és de la Diputació, que ens està ajudant, comparteix una competència que és la 

recaptació, que el pressionin políticament, crec que no tindria massa sentit. Ho deixo al seu criteri, ho 

repeteixo. 



 

Sra. Margalef: No sé, si em recomana deixar-ho sobre la taula, ho deixem sobre la taula. Vostè és qui 

tracta més assíduament amb aquest organisme. 

Sr. Alcalde: Gràcies. Doncs quedaria sobre la taula aquesta moció. 

 

5.  
 

Sr. Alcalde:  I última moció, en aquest cas, una proposta de moció que fa el partit de Socialistes. 

Senyor portaveu, sisplau. 

Sr. López -seca 

i Salou. Volem explicar que difícilment trobarem a la nostra història, a les nostres comarques, un 

projecte tant debatut i tant explicat en compareixences al Parlament de Catalunya, en desenes de 

malauradament, ens trobem en aquests moments que hi ha una nova circumstància  malauradament 

no, vaj

configuració al Parlament de Catalunya, i del nou ordre de la Generalitat. Com a conseqüència 

moment per tornar a dificultar 

el projecte, sabent que les inversions avui dia són més delicades que mai. I fent maniobres per 

obstaculitzar-les pot derivar en la paralització definitiva. Entenem que amb la crisi que malauradament 

estem patint i que sembla que això no acaba mai, pensem que estem posant en lloc molts puestos de 

treball, es parla de milers de puestos de treball, que són molt necessaris al nostre terme. Per tot això, 

-seca i Salou, els suport 

tema malgrat que entenem que ha estat suficientment debatut i votat per la població; urgir al govern 

continuï endavant, i traslladar aquests acords (inaudible 1:33:01.5) comarca i al govern de la 

Generalitat. 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyor Enrique. Alguna pregunta? Sí? Sra. Aragonès. 

Sra. Aragonès:  Bé, hi ha hagut molt debat, tal com diu el senyor Lopez, però ha sigut un debat 

canviat, perquè resulta que aquest projecte ha patit, i està patint constantment moltes modificacions. 

És a dir, nosaltres ara estem parlant del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou, però realment 

com s

de casinos, això ha suposat que el debat hagi de continuar, hagi de ser molt més profund, perquè fins 

que no hi hagi un altre replantejament del projecte no se sap exactament de què estem parlant. Ara 

mateix no té res a veure amb res, no té res a veure amb el que coneixem com a Barcelona World, i no 

del primer dia. A veure, nosaltres evidentment que tot el que sigui bo pel turisme, per crear llocs 

beneficis econòmics per la nostra regió, per al nostre territori més immediat, però també cal fer-nos 

una pregunta de si estem disposats a fer-

-ho endavant 

-ho ha estat una mica per les circumstàncies o les característiques de govern que tenim 

actualment a la Generalitat, jo em sembla que això no ha fet canviar absolutament res, és a dir, 

nosaltres a Esquerra Republicana manteníem abans de les eleccions al Parlament els nostres punts a 



 

favor, però també hi havia molts punts, molts punts encara dubtosos, perquè no hi ha, no hi ha ara per 

molts exemples. Nosaltres ens abstindrem, perquè el debat no ha estat suficient, però en cap 

un posicionament en funció del paper que ara juguem al Govern, ni molt menys. 

Sr. Alcalde: Gràcies senyora Aragonès. Vols respondre? 

Sr. López

Catalu

o que va passar no fa gaire que van 

agafar els inversors i van dir, escolteu, marxem a un altre puesto. Això és... no volem arribar a aquest 

 

Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió? 

Sra. Margalef: Entenem que una inversi

en compte la creació de llocs de treball tant directes com indirectes que poden afectar els veïns del 

benentès que 

 

Sr. López: Entenem que és... és a dir, que no es faci a nivell de Catalunya, perquè els afectats som la 

accedir a treballar amb aquesta... 

Sra. Margalef: Clar, li comento, perquè Salou i Vila-seca pertanyen al Tarragonès. Clar, aquí al dir 

comarca potser només es refereix al Baix Camp, però entenc que és una mica la zona aquesta no? 

 

Sr. Alcalde: Gràcies. Doncs passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? I la resta votaríem 

a favor doncs. No hi ha més mocions.  

M  
 

ampliació del CRT (Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou) fa prop de 

conscients de la seva importància, han treballat des del primer moment que es va tenir notícia 

socials i del Govern de la Generalitat. 
 

e pot 
beneficiar-  
 

 
 
Difícilment trobarem en la nostra història de les nostres comarques i de Catalunya un projecte tan 
debatut en el temps i en gairebé totes les capes socials: desenes de compar
Parlament de Catalunya, centenars debats i posicionaments, debat també als mitjans de comunicació 



 

abastament com és possible un projecte que, per raó de la seva magnitud, era lògic que fos sotmès a 
escrutini de la forma com ho ha estat. 
 

urbanística, previsions molt exigents quant a publicitat, exposició al públic i temps per facilitar la 

Catalunya, es va constituir una comissió de seguiment formada per representants de totes les 
institucions interessades, estigués prevista la seva participació legalment o no així com de plataformes 
que espontàniament han sorgit en aquest cas que també han tingut i tenen la possibilitat de fer sentir 
la seva veu i participar i difondre els seus posicionaments. 
 
Finalment
municipis aquests darrers anys, també han motivat el debat en cada campanya i el suport als partits 
que han incorporat al seu programa el projecte esmentat, han estat sempre majoritaris. 
 

del Parlament de Catalunya i dels suports al nou govern de la Generalitat. Com a conseqüència 
 alguns grups volen aprofitar el moment per tornar a 

dificultar el projecte sabent que les inversions són avui dia més delicades que mai i que, fer maniobres 
per obstaculitzar- uest 
territori podem permetre i menys ara que la crisi es torna a manifestar de forma crua per a les capes 
més febles de la nostra societat. 
 
 

en contra (grup municipal: VX+ sr. Josep M. Gairal) i 2 abstencions (grup municiap: ERC) acorda: 
 
1  -seca i Salou. 
 
2  El suport al President de la Generalitat en la seva intenció de continuar el projecte i de, 
eventu

per la població. 
 
3  ó del Pla Director Urbanístic (PDU) necessari perquè el 
projecte continuï i contribueixi a diversificar el nostre teixit econòmic i la generació de llocs de treball. 
 
4  Traslladar aquests acords als ajuntaments de la nostra comarca i al Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

12. Precs i Preguntes 

Passaríem al punt 12, precs i preguntes. Per part de Ciudadanos. 

Sr. Velasco:  Sí, nosotros tendíamos tres preguntas que hacerle. El servicio de recogida de basura 

orgánica que realiza nuestro ayuntamiento en el sector de la hostelería creo que ya no se realiza algún 

día de la semana, los jueves. Hay un día concreto que no se realiza. 

Sr. Alcalde: ¿El servicio de recogida de la hostelería..? 

Sr. Velasco: Perdón, de la basura orgánica en el sector de la hostelería, no 

Nos preguntan si esta reducción de servicio por parte del Ayuntamiento repercute en la calidad y en 

la efectividad del servicio que se está dando, al restar un día de recogida de la basura orgánica. 



 

Sr. Alcalde: Están en fase de hacer una revisión, como hemos comentado varias veces, tanto de la 

recogida como de la limpieza diaria, por parte de la empresa que hace el servicio, SECOMSA, en 

estos momentos tenemos encima de la mesa un documento en el cual ellos nos hacen una propuesta 

de servicio, yo particularmente me he enterado la semana pasada, no lo he mirado, no sé si el regidor 

daba o es que antes ya no se daba. Esto es lo que desconozco en estos momentos. 

Sr. Redondo: El documento se ha hecho en base a que les solicitamos para intentar mejorar el 

servicio, que podíamos hacer para mejorar el servicio. Y en este sentido nos han presentado el 

documento y estamos terminando de analizarlo, para darle contestación, y ver si estamos, bueno, en 

todo caso se va a hacer un periodo de prueba, a ver si con los cambio se mejora, porque tenemos 

que valorar si es cierto que se produce mejora o no. No sé exactamente, pero te lo contestaré, si hay 

cambios en la recogida, si hay un día menos, los cambios que se hagan se hacen en función de buscar 

la mejora del servicio, tanto de como ha dicho el alcalde, recogida de residuos y limpieza viaria. Lo 

valorar, eh? 

Sr. Velasco: De acuerdo, pues espero su contestación, gracias. La segunda pregunta, le queríamos 

transmitir, creo que al señor alcalde, nos llegan quejas de vecinos de la señal de ADSL que es 

bastante deficitaria en algunos puntos del municipio. Preguntamos si el Ayuntamiento puede exigir o 

trabajan en el ámbito privado, y cuando se mueven por el municipio sé que en algunos espacios no 

hay esa señal. Le transmitimos la pregunta. 

Sr. Alcalde: Gracias. Bueno, el Ayuntamiento ha hecho varias gestiones con diferentes compañías 

para que resuelvan este caso que pasa en algunas zonas como bien ha dicho del municipio. La 

respuesta ha sido no satisfactoria, son empresas que funcionan única y exclusivamente, como la gran 

mayoría de empresas, por resultados, y si ven que tienen que hacer una inversión en una zona 

determinada pero no van a tener los resultados previstos pues no la hacen, independientemente de si 

el ciudadano tiene o no un buen ancho de banda. Por otro lado decirle que sí que se han iniciado 

conversaciones por parte del Ayuntamiento para empezar a dar un mejor servicio con otras 

compañías, incluso el hecho, la posibilidad de poner fibra óptica. Esto se está valorando. 

Sr. Velasco: Gracias. La última pregunta es sobre el PAM. Ciudadanos como grupo político ha 

participado en la encuesta que se nos facilitó a las instituciones políticas. No sabemos la participación 

de los técnicos, pero en este caso nos gustaría, o nos daría una apreciación, ya que la nuestra ha sido 

que la participación ciudadana ha sido bastante escasa. Y si tienen algunos datos más a la fecha de 

hoy y nos pueden dar algún dato de participación o su opinión, que se la agradeceremos. 

Sr. Alcalde: Gracias. Datos concretos de asistencia a las dos reuniones informativas que se hicieron, 

tanto en el núcleo de Mont-roig com en Miami y datos de aportaciones a través de la web todavía no 

los tengo. Sí que tengo datos en el sentido de qué es lo que ha hecho el equipo de gobierno para 

dar a conocer este PAM y que la gente viniera a participar. Se ha enviado cartas a prácticamente 

todos los domicilios del municipio, se ha hecho campaña mediante las redes sociales, bueno, se ha 

hecho todo lo que ha estado en las manos y creemos que es lo que se tiene que hacer. Al final la 

gente responde a lo que responde, mire, Sabadell por ejemplo es un municipio que hace muchos 

años hace el PAM, lo hace de manera participativa, el último que hicieron, o el anterior tuvieron la 

participación de 0,5 % de la población, el 0,5. O sea, muy baja. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que 

desde el equipo de gobierno considero que los pasos que ha dado para informar a la población, para 

que participara la población, creemos que son los adecuados, son los que vienen desde los criterios 

técnicos de las personas y las empresas que son especialistas en estos procesos, y que al final eso es 

una decisión del propio ciudadano si quiere o no quiere participar. En cualquier caso también, en el 



 

próximo pleno le puedo dar las cifras de asistencias, aportaciones, aportaciones a través de la web, 

 

Sra. Aragonès: Bé, el regidor que es fa càrrec de la gent gran, 

podrien fer cinc cèntims una mica de quines actuacions són, les que generen aquests canvis, què 

passa allà al casal que la gent gran estan amoïnats i estan una mica angoixats per a veure com 

-los una 

es generés més confiança, i una mica menys de preocupació. 

Sr. López

direcció pensa com la presidenta, en 

aquest cas. Nosaltres lo que volem fer és mirar de oferir un millor servei, ja ho vaig comentar al ple 

conveni perquè tot lo que es faci dins del casal compleixi la normativa, tant com a aforo, com a lo que 

es pot fer i lo que no es pot fer. Les persones que estiguin treballant allà, al departament de la 

guretat Social, perquè al final 

diferents alternatives, p

treure a concurs el bar del casal perquè una família del municipi es pogués guanyar la vida. Però, 

bueno, no hi ha hagut consens, a la presidenta en aquest cas no li ha semblat bé, nosaltres estem 

-

manera més, diguem, posar  

Sra. Aragonès

portarà a concurs? 

Sr. López: Inicialment es va proposar que si li interessaven a les persones que actualment estan 

Voleu fer-ho vosaltres, voleu buscar una persona vosaltres, un autònom que es pugui guanyar la vida 

aquí, i vosaltres ho gestioneu, semp

semblar bé. La tercera alternativa era treure-ho a concurs. Però bueno, tampoc no els hi va agradar. 

tes vegades 

 com ja li vaig comentar, per exemple, el centre de dia, 

empesa que ho estava gestionant, és una miqueta no treure servei, oferir qualitat, però clar, amb 

certa mida.  

Sra. Aragonès: 

suposo que com que es tracta, pel poc que jo conec, en comparació amb el que deu conèixer vostè 

del casal de la gent gran, jo entenc que és un casal modèlic, perquè és una passada les activitats que 

-ho fent. 

s ho demanen i la normativa ho exigeix, 



 

sigui sempre una miqueta sentint- -los també un 

espai de decisió. 

Sr. López

moment nosaltres lo que hem fet és negociar. El que passa és que com a tot arreu, quan hi ha un 

hàbit adquirit durant un temps, i tu intentes canviar-ho, per bé que tu tinguis el convenciment de que 

ho fas en el millor dels sentits, doncs sempre hi ha reticències, en qualsevol àmbit de la vida, no 

només a la política. Quan tu intentes canviar un hàbit o intentes adequar-ho a la normativa vigent, 

normativa. 

Sra. Aragonès:

és a dir, han estat molts anys ells sentint-se com a casa, perquè 

que hi passen moltes hores, no? El fet del bar també els preocupava molt, perquè clar, ells podien 

de butxaca per inver

 

Sr. López: Nosaltres lo que volem fer és adequar la cuina perquè es pugui fer aquesta activitat. A dia 

 no ho està. Llavors com ja li he comentat abans, son unes instal·lacions municipals i si 

responsable civil subsidiari. El que volem és regular-ho. No ho volem treure, ni res. Lo que estem 

és adequar-ho, primer, perquè ningú prengui mal, segon, perquè no hi hagi un accident, i tercer, 

municipals, encara més. 

Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? 

Sra. Aragonès: Sí, jo, una segona i darrera pregunta per al senyor regidor senyor Gairal. Ens consta 

 camí i no pas un altre? 

Sr. Gairal: A veure, nosaltres vam tenir una reunió amb la Unió de Pagesos i amb els representants de 

consideraven ells. Allí a la reunió aquesta es va desenvolupar normalment, no hi va haver unanimitat 

, com vam dir en una 

reunió que vam tenir el senyor alcalde i jo, precisament amb aquestes persones. Lo que passa és que 

havia un camí que era bàsic per l

(1:54:18.1) que era el camí del Mas de Ballester, que aquest camí ja es va iniciar en el seu moment, a 

s o 

fer-

 tenir en compte un altre camí, que tant nosaltres 

captant la idea de la voluntat de la majoria dels pagesos, que era el camí de la Tira, que era un camí 

 

que no hi ha hagut cap queixa ni cap crítica, al revés, tothom ho ha trobat molt bé, però a partir 



 

dels pagesos com vam dir aquí, per fer els acords oportuns i tirar el programa endavant. El criteri que 

de les Pobles, vostè el coneix molt bé que és una zona amb moltes propietats, moltes propietats 

propietats més grans, però també molt intensiu en la seva c

 

Sra. Aragonès:  

anterior, eh, del 2015, té una trobada amb una unió de pagesos i els assegura que el proper camí que 

eglaria es tindria en compte, i es faria aquesta trobada amb la unió de pagesos, amb usuaris, 

desembre del 2015, el ple del 2015 de quan es van aprovar pressupostos, jo recordo haver-li fet una 

pregunta, relacionada amb els 30 mil euros que hi ha enguany pressupostats per arranjar camins, i li 

feia la pregunta de qui decideix, o sota quins criteris es tria arranjar un camí o un altre. A mi el 

desembre e

sembla que va ser, res, ara, no? Fa potser deu dies que es van trobar, clar, han estat ells qui han 

demanat prioritzar el camí de Mas Ballester? O potser la majoria dels afectats prioritzaven arranjar un 

altre camí? 

Sr. Gairal: No, li torno a repetir lo que li he dit. El camí del Mas de les Noies, que és el camí que es va 

decidir en aquesta reunió ser el prioritari, afectarà el pressupost que generarem aquest any pel 2016 

compro

permetre la llicència de decidir per urgència el camí de la Tira, però és que ja li he dit, tothom ho ha 

acceptat i ningú ha portat la contrària. Per lo tant nosal

que vam comprometre el senyor alcalde i jo, els camins que diguin la majoria dels representants dels 

pagesos, en aquests cas serà, segons la última reunió, el camí de les Noies. 

Sra. Aragonès: Sí, sí, no, jo repeteixo, que el mes de setembre del 2015 no hi havia cap camí prioritari, 

quin és el camí que es reasfaltarà, i que el que demanaven ells, que és el camí de les Noies 

orprèn que em digui que els 30 mil euros encara no se 

sap amb quins camins es gastaran, i a la reunió de febrer amb els pagesos els hi digui ja quin és 

aquest camí. 

Sr. Gairal: I jo li torno a repetir el mateix, hi havia el camí que es tenia que acabar ja del mandat 

anterior que es va iniciar al seu moment i que es va parar per una sèrie de condicions tècniques i que 

era un camí que estava compromès i més que compromès. I a la reunió que hi va haver el setembre 

amb els pagesos, ara també recordo, que sí que 



 

implement 

destinat com era el compromís del pacte polític que distribuïm cada any un pressupost per asfaltar un 

camí, doncs potser em va interpretar malament, però jo donava per fet que el camí primer, lo 

camí de la Tira, i que pel pressupost del 2017 seria lo primer que diguéssim a la reunió mixta que hi va 

haver. No tinc cap altra explicació. 

Intervenció: (Conversa creuada 2:00:46.6) 

Sr. Alcalde: Sisplau, senyora Aragonès, senyora Aragonès, però han dit dos vegades lo mateix tots 

dos... 

Sra. Aragonès

 

Sr. Alcalde: Sí, sí, ja ho ha explicat això. 

Sra. Aragonès: No em resp

 

Sr. Gairal: Sí, crec que em van dir 

 

Sr. Aragonès pugui... 

 

Sr. Gairal: No, ja li puc explicar, ja que ho ha preguntat. Jo no li volia explicar perquè la qüestió era 

reguntar vostè, jo li vaig fer un... com que soc una persona que 

persona que accepto molt que em pugui equivocar, en aquell moment jo vaig dubtar de la seva 

seguretat que havia mostrat davant del ple, vostè va assegurar unes coses amb una seguretat 

increïble, i jo vaig creure, bueno, potser soc jo que no tinc entès lo que he signat, no? Llavors no li 

volia explicar perquè el que realment vostè es referia a aquells decrets, jo li vaig fer una dissertació de 

no 

evitar la processionària dels pins a les seves 

nosaltres a les persones privades. I jo li vaig fer una dissertació de la voluntat política, que li vaig dir en 

dubtaria en cap moment com és en una zona, en una parcel·la, en una zona privada que hi pot haver 

 

moment, no li he contestat precisament per això, per no... 



 

Sr. Alcalde: Gràcies, senyora Aragonès, senyor Gairal. Per part de Convergència i Unió hi ha alguna 

pregunta? 

Sra. Margalef: El passat 22 de febrer per sorpresa i gràcies a una notícia publicada a la web municipal, 

PAM. En primer lloc li agrairia que en futures ocasions i tenint en compte la involucració que hem 

previstes per si volem i podem assistir-hi. I en segon lloc, hi ha informació que no entenc, perquè la 

pació de la ciutadania i les entitats del municipi. I 

tinguéssim fins el 22 de febrer per poder validar les noves propostes que van quedar pendents de 

debatre a la sessió de reflexió que vam fer? 

Sr.  

Sra. Margalef: De la web municipal. 

SR. Alcalde: Deu estar malament. Si és tal com dius, perquè... 

Sra. Margalef: Copiar i enganxar. 

Sr. Alcalde: No ho sé... El 22 de febrer es va fer la presentació a la premsa, en aquell moment hi havia 

les dues fases fetes, amb dates no... però si es tal com fica la notícia, que estic segur que és com dius 

tu, hi ha alguna cosa que no està bé.  

Sra. Margalef  

Sr. Alcalde: No, no, no. 

Sra. Margalef:  

Sr. Alcalde: No, no encara. 

Sra. Margalef

improvitz

sessió de treball, i tampoc hem vist un calendari clar de treball on es delimitin les diverses fases. Hem 

trobat unes incongruències en això, però bé. 

Sr. Alcalde: Hi ha hagut algunes errades, tens tota la raó, però la voluntat és fer-ho el millor possible. I 

la intenció i el sentit és de fer-ho amb la màxima participació i que tothom pugui dir la seva. En aquell 

moment que es van canviar unes dates és perquè hi havia grups que encara no ho havien fet, vam 

malament, però vam valorar que és millor el fet que participi tothom, que no que es quedin alguns 

fora. 

Sra. Margalef: I va participar tothom? 

Sr. Alcalde: No tinc la dada aquesta. Ja es va tancar, ja està, em sembla que... No tinc dades del PAM, 

però és un projecte que la participació ciutadana, sincerament, jo estic... no ho porto al damunt al dia 



 

, ho endarrerim, la segona 

vegada ja no... 

Sra. Margalef: Vostè forma part de la comissió de ciutadania? 

Sr. Alcalde: Sí, a totes les comissions estic. 

Sra. Margalef:  

 Municipal. 

Sr. Alcalde: Sóc el regidor responsable del PAM, sí, sí, però quan dic que... Estic al cas, però no estic 

al damunt damunt del tema del PAM, hi ha una empresa, i la tècnica en aquest cas és el cap de 

gabinet, qui porta aquest tema.  

Sra. Margalef

de Costa, Zèfir, Pino Alto i Club Mont-

públic a les hores de nit? 

Sr. es hores determinades? El regidor no hi és, entenc que va 

recollir la proposta i ho va mirar però no tinc aquesta informació.  

Sra. Margalef

restablir.  

Sr. Alcalde: Era  

Sra. Margalef: No, que en unes determinades hores no hi havia enllumenat públic. 

Sr. Alcalde: Vale. 

Sra. Margalef: Bé, en tot cas al proper ple esperem... 

Sr. Alcalde: Abans del proper ple li informarem. 

Sra. Margalef

només alguns punts del municipi, en algunes zones del municipi. Volem saber quin és el criteri que 

el vent. Senyor regidor? 

Sr. Gallardo

detecta, es sanciona. Jo si em dona la informació i em diu quan ha succeït i on ha succeït, ja esbrinaré 

a veure què ha passat. Evidentment no li puc respondre ara. Però ja li dic, la professionalitat de la 

policia local, com la de qualsevol treballador municipal està contrastada, i evidentment un agent 

sanciona quan es produeix una 

pressupostos, que menys finançament té amb aquest tema. Jo ja en tot cas em dóna les dades 

concretes i ja li esbrinaré. Gràcies. 

Sra. Margalef:  Per això li he dit que pot semblar, no li he afirmat. I clar, en tot cas és un greuge 

comparatiu que la ciutadania que en determinats punts sí, i en determinats punts no, si vol després li 

dic les dades. Gràcies. (Conversa inaudible 2:10:22.0) Sí, ja li enviaré un correu. Volíem fer-li un prec, 

senyor alcalde, arran dels malaurats incendis de la setmana passada, que el nostre grup municipal es 

va assabentar a través de mitjans de comunicació i tant aviat com ho vam saber el nostre portaveu es 

va posar en contacte amb la policia local per tal de conèixer de prop la situació. I pensem que en 



 

sort, tot ha passat. 

Sr. Alcalde: Bé, intentarem fer-ho. Però li asseguro que és complicat. És complicat, no tenir informació 

en algun moment fins i tot els regidors del govern, val? La situació va ser molt complicada, en aquell 

cas, i bueno, es van anar prenent decisions, i a vegades no penses en que has de comunicar ni als teus 

per respondre al que calgui. I si es volen oferi

de dir a mi, sobretot, no a la policia o tal, si aquesta és la voluntat, que estic segur que és així. Però jo 

crec que el que millor poden fer, sense cap problema, és despenjar el telèfon i fer-me una trucada. 

Insisteixo, en aquest cas la situació va ser... bueno, hi va haver un moment molt complicat, 

probablement el missatge es va enviar una mica massa tard, es podria haver enviat una mica abans, és 

i jo agafaré el telèfon. 

Sra. Margalef: Gràcies, per això li he comentat en la mesura del possible. 

Sr. Alcalde: Sí, no, no, ho he entès, ho he entès. Gràcies. 

Sra. Margalef: Llavors un prec és que si es pot incloure en el portal de transparència les retribucions 

 

Sr. Alcalde: Sí, suposo que sí, si així ho diu la normativa ho farem. 

Sra. Margalef: Desconec la normativa. 

Sr.  Nostraigua, ara està fent la web, ho posarà, i en el cas 

 

Sra. Margalef: I llavors, passar-li la paraula al company, les actes de les comissiones de projectes 

estratègics i de ciutadania, i perdó que em reiteri tant... quan creu que les podrem tenir? 

Sr. Alcalde: No, té tota la raó. He donat tres vegades ordre de que això ja es tanqui. No sé, senyor 

 

Sr. Secretari: No, en 

comentari, les assistències, està tot documentat. Al final era un tema de revisió de documents i 

penjar-los al portal. Però (inaudible 2:13:36.5) es pengin (inaudible 2:13:38.5) immediatament. 

Sra. Margalef: Tal i com envien les juntes de govern local també podrien enviar això. Gràcies. 

Sr. Moreno: Bé, jo li vull fer al Redondo, han arrancat les obres del poliesportiu, vale, i la meva 

s de temps, i ho dic referent al desmuntatge de la teulada 

que no sabem ben bé encara sobre quins dies es desmuntarà o no, sabem que ha han desmuntat el 

fals sostre, però hi ha alguna previsió de dies, o setmanes per programar feines? 

Sr. Pérez: Bueno, yo te explico, el tema de la uralita tiene que ser una empresa especializada y se 

tiene que organizar las fechas. Yo exactamente la fecha que van a venir a desmontarlo no lo sé, pero 

sé que sí que está en principio dentro de plazo, y que la empresa especializada es la que tiene que 

realizar estos trabajos. En principio por lo que yo sé no hay ninguna anomalía. Sé que tienen que 

coordinarlo, el tema de la uralita. Y evidentemente se tiene que coordinar el desmontar la uralita para 



 

que luego también se pueda montar las placas que van. Entonces claro, hay que coordinar dos 

trabajos en uno: uno es el desmontaje y el otro es el montaje de la superficie que va nueva. Yo si 

quieres lo que puedo hacer es informarme más exhaustivamente de cómo está y te puedo dar esta 

 

Sr. Moreno: Más que nada porque se comentó, ¿no? que mientras se manipulaba la uralita, referente 

al amianto y tal, pues no podía haber ninguna actividad. Claro, se ve movimiento, están trabajando, se 

supone que el día que desmantelen, nos avisaréis antes, ¿o qué? 

Sr. Pérez: Bueno, pero es que no puede haber ninguna actividad ni cuando se desmantele ni cuando 

se monte el otro, por el riesgo que lleva la propia obra. Se tiene que coordinar las dos obras, piensa 

que son muchas placas y tienen que venir de fábrica. Entonces cuando se coordinen las dos cosas, 

empiezan a montar unas y desmontarán otras. 

Sr. Moreno: Estos días habr  

Sr. Pérez  

Sr. Moreno: Lo que no acabo de entender gaire és, a nivell esportiu no es podrà fer activitats, però 

 tindrien 

cole? 

Sr. Pérez: Bueno, pero a ver, una cosa es la manipulación de estas piezas que tiene que ser con una 

empresa especializada. El problema de esto es el corte de esta pieza, cuando cortas la uralita es 

cuando genera este polvo y esta contaminación. En principio van a desmontar algo que está fijo en 

piezas, lo cargarán en grúas y eso lo llevaran abajo. Esto está coordinado, con medidas de seguridad, 

y se desmontan estos pabellones como se montan los otros. No es que hagas allí una masa, un 

escape de humo y salga la uralita... Y las medidas de seguridad están dentro de la propia obra y el 

plan de seguridad (inaudible 2:17:16.3). No será nada que no cumpla normativa. Claro, el tema de la 

uralita, la gente se piensa que aquello se va a triturar, se va a machacar, va a generar una nube de 

polvo (Conversa creuada 2:17:29.9). 

Sr. Moreno:  No, pero a nosotros, lo que me llamó la curiosidad es que a nosotros no vamos a hacer 

una actividad a las 8 de la tarde, lo cual ahí no están trabajando, y en cambio a lo mejor no sé, no sé si 

 

Sr. Redondo: El fet que durant les obres de manipulació de la uralita no es pugui fer una activitat 

quan es faci aquesta feina no es podrà fer, però perquè on la zona 

desbrossament de la uralita, és junt a la pista. Durant 

esportiva, això... 

Sr. Moreno: Mentre es treballi a hores... 

Sr. Redondo: No, no, perquè pot ser que hi hagi un marge de temps des de que es fa el tema de la 

manipulació, 3 o 4 hores després que no es pugui... però això està tot reflexat en el pla de seguretat 

tà la pista, i 

segurament hi ha un temps de marge des de que acaba la feina fins que ja es pot transitar... 

Sr. Moreno

mateixa... 



 

Sr. Redondo: Ells quan van fer el pla de seguretat ja van tenir en compte tot el tema dels veïns, els 

bars, tot això. 

Sr. Pérez: A ver, escucha,  

Sr. Moreno: Que no estamos hablando de nada raro! Estamos hablando de que en una reunión se 

comentó, es va comentar, que no es podria tenir cap activitat dintre del pavelló o la zona esportiva. 

horari molt similar, llavors si estan a dalt de la teulada, i estan manipulant uralita, al igual que no es 

podria jugar a futbol, no es podria... La meva pregunta és, hi haurà activitat al col·legi aquell mateix 

 

Sr. Redondo: El que han comentat és que la manipulació, quan és contaminant, és quan es fa 

desbrossament, trencament de la peça, la manipulació no té problema, el risc és la feina quan fan el 

ions 

esportives. Per això van dir, si la feina afecta la instal·lació, no podran fer esport. 

Sr. Moreno: La pregunta era, hi ha dates, de moment? 

Sr. Redondo: No, bueno, això, no ho sabem... 

Sr. Moreno: Vale. La última pregunta. Referent a les proves que..

llavors això és referent a les proves que es faran de la Eternal Running, i la de mitja marató, ho 

O sigui, perquè ho veiem venut, però no sabem ben bé quin pressupost tenen, quina mena de... al 

igual que entitats esportives, i ho dic per això, ens pregunten, això es fa a la carta, no es fa a la carta? 

Tenim una sèrie de pressupostos, o primer es valora, lògicament, està claríssim, perquè aquest tipus 

de proves i aquestes mesures aporten molt de temps i infraestructures i diners, però la meva pregunta 

 

Sr. Redondo: Sí, hi ha dos: el tema de la Eternal Running és una empresa, la organització la fan ells, 

portunitat perquè 

-ho a partir 

-

característiques més que res perquè ens van dir que podien aportar fins a 4.000 corredors, que era un 

molt bé i tal, i vam optar per fer aquesta prova dins del nostre municipi. Això ho organitzen ells, ho 

fan tot ells, nosaltres només a pagar, i bueno, tenim un conveni de col·laboració durant tres anys. I la 

mitja marató... 

Sr. Redondo: Què pot costar, se sap? 

Sr. Redondo: Acabant de negociar crec que seran 6.000 euros aquest any 2016, uns 8 o 9.000 el 2017... 

i al 2018 més parlo de memòria, hi ha preus diferents, la oferta ha sigut... 

Sr. Moreno: Però es faria tres anys seguits? 

Sr. Redondo: Sí, el contracte és per tres anys. I es farà durant els tres anys, sí. I la mitja marató també 

estem acabant de pagar, ho organitzem amb una empresa, Nature Time, que és la que va fer la 

baixada turrons (inaudible 2:23:35.9), i conjuntament estem acabant de polir tant el tema 

 



 

Sr. Moreno: O sigui que temes de quantitats i això, seran públiques, qualsevol entitat esportiva que 

munti altres activitats municipals pot saber realment... 

Sr. Redondo: Sí, sí, evidentment serà públic. 

Sr. Moreno  

comentat a entitats si volen col·laborar o... 

Sr. Redondo:  No, estem en converses de col·laboració... 

Sr. Moreno: Amb entitats municipals...? 

Sr. Redondo: Sí. 

Sr. Moreno: Gràcies. Ja està. 

Sr. Alcalde: Molt bé. Si no hi ha cap pregunta més, aixecaríem la sessió. 

 

 

 

 

13. Precs i preguntes 

 

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

 

Octavi Anguera Ortiga Fran Morancho López 

Secretari accidental                                   Alcalde 

 


